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Você já ouviu o chamado?
O chamado de Deus
por meio de sua intuição e coração?
O chamado para encontrar a si mesmo(a)
e relembrarmos, juntos, quem realmente somos?
Então, vem com a gente. 

Nota Sobre Versões Mais Recentes
Se você recebeu a versão PDF deste livro enviada por um(a) amigo(a),
já está com ele há muito tempo ou pegou para reler, peça gratuitamente, no site da Vivência em Cura, a versão mais atualizada, pois
muitos conteúdos são revistos e melhorados em vários momentos. 

Nota Sobre Acelerar os Vídeos Indicados e
Aprender + Rápido
Há muitas referências de vídeos no Youtube que embasam e apoiam
as ideias e informações passadas neste livro.
Veja o vídeo “Aprenda + Rápido” para saber como acelerar áudios e
vídeos e aumentar sua capacidade de foco e aprendizagem e reduzir o
tempo de absorção de conteúdos.

Nota Sobre as Expressões Sublinhadas
Este conteúdo faz parte do Projeto Vivência em Cura de Difusão de
Experiências Reais e Acessíveis de Cura, estando intimamente
vinculado ao site vivenciaemcura.com.br. Em decorrência disso, ao
ler este texto em versão impressa, considere todas as palavras e
expressões sublinhadas como hiperlinks relacionados ao desdobramento e aprofundamento dessas mesmas palavras e expressões
acessíveis a partir do site do Projeto. Solicitando o PDF gratuito no
site, ao ler a versão em livro impresso, você poderá entrar no arquivo
digital e acessar diretamente qualquer link ou referência nos quais
queira se aprofundar. 

Contribua para que mais conteúdos como este e tantos
outros da Vivência em Cura sejam disponibilizados, adquira a

Versão Impressa em Livro deste conteúdo
A versão PDF deste livro
distribuída no site da Vivência
em Cura não é própria para
impressão, pois está em
formato A5 e não tem diagramação adequada para tanto.
Adquira a versão impressa em
livro encadernado diretamente
no site da AgBook. 
Contribua também adquirindo e compartilhando nossos Cursos
On-line, conteúdos e publicações:
Acesse vivenciaemcura.com.br/sobre-o-site/contribua
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Apresentação da Versão 3.01
Vão-se 13 anos desde a codificação do primeiro escopo de ideias que
compõem este livro até o momento de chegada a esta sua versão 3.0,
quando escrevo esta apresentação. É uma honra e uma bênção chegar
a este momento. 
Nesse meio tempo, aprendi muito sobre conteúdos on-line e sua
volatilidade, mesmo quando ancorados por conteúdos impressos.
Também aprendi muito sobre como a Construção Coletiva do
Conhecimento influi na formação e renovação desses conteúdos.
Já sei que muito do aqui escrito receberá atualizações, transformações,
chegando mesmo a ser totalmente trocado ou até mesmo desdito.
Risos. Afinal de contas, o propósito é termos razão ou atingimos a
autorrealização, harmonia e equilíbrio consciente e livre de
sofrimento? Também tem outro aspecto importante: muito do o que
está nestas páginas tem potencial para ir muito além e/ou merece mais
pesquisa e empenho para mais aprofundamento, bem como limpar
traços de personalismos indesejáveis, de forma a fazer o real propósito
deste livro se cumprir: contribuir para o maior número possível de
pessoas atingirem seu Máximo Potencial rumo ao equilíbrio pessoal e
harmonia coletiva.
O empenho maior de trazer Aspectos Sociais da Cura a este estágio,
neste momento, foi a premência, quase até mesmo emergência
espiritual, de desenvolver alguns vídeos curtos para divulgação,
especialmente via Youtube, tratando de vários dos temas aqui
abordados. Senti, então, a necessidade de já ter esta âncora firmada
neste primeiro nível de inteireza de desenvolvimento mínimo de cada
um dos pontos2. As 30 páginas iniciais tomadas para chegar a este
1
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Veja o número desta versão que você está lendo na pág. 304.

...e não mais apenas como todas as versões 1 e 2 até aqui, com muitos
trechos apenas referenciados como tópicos ainda a serem desenvolvidos.

ponto, viraram mais de 260 em apenas um mês de trabalho intenso e
profundo. Em mais duas semanas, foram acrescidas mais 30 páginas
no primeiro momento de revisão e consolidação. Portanto, muitos dos
itens expostos merecem um trabalho de pesquisa e desdobramento
bem mais atencioso. Vários desses tópicos trazem essa informação
explicitamente. Outros não. De qualquer forma, não subestime a força
de algumas ideias apresentadas apenas em decorrência de ainda não
estarem muito bem desenvolvidas. Elas têm força sim. Por si só,
mesmo ainda tendo uma apresentação frágil aqui. Elas ganharão
penetração e aceitação social mais cedo ou mais tarde. No que diz
respeito a sua força de apresentação e desenvolvimento neste livro,
isso virá nas próximas edições.
Um trabalho realmente grande e importante desta edição 3.0 foi o de
organizar e concatenar todas as informações de amplo espectro desta
temática toda dos Aspectos Sociais da Cura, colocando-as dentro de
uma estrutura firme e sólida para receber todas as atualizações e novas
ideias que virão de forma consistente. 
Os vídeos referentes aos assuntos aqui abordados começarão a
acontecer em seguida à liberação da versão 3.03 e as referências deles
para esta obra provavelmente serão a maior fonte de divulgação para
trazer as pessoas até aqui. Talvez seja até o seu caso. A reação aos
vídeos e a este conteúdo, bem como as vivências daqui pra frente, irão
retroalimentar o processo para que cada vez mais novas alterações e
melhorias venham a ser implementadas.
O padrão de definição das versões segue os dos softwares:
 Alterações substanciais, acrescentando ou suprimindo partes
inteiras, reformulações gerais de apresentação com muitas
mudanças em massa, inclusive visuais, e outros upgrades
dessa mesma magnitude, abrem uma numeração no primeiro
número indicador. Por exemplo: 1.0, 2.0, 3.0 etc;
3

Rapidamente sei que virão as versões 3.0.x, 3.1, 3.x etc.

 Alterações de pequenos trechos dentro de conteúdos já
existentes, inclusão de uma ou outra ilustração ou quadro e
quaisquer outras melhorias de igual tamanho, acréscimo em
um número na segunda casa de identificação, como: X.1, X.2.
X.3 e assim sucessivamente;
 Pequenas alterações em detalhes aqui e ali, como correções
ortográficas, inclusão de um link ou referência, alteração de
uma estrutura ortográfica para explicar melhor algo que não
havia sido expresso com clareza e demais alterações de igual
importância, acréscimo em um número da terceira casa de
identificação da versão: X.Y.1, X.Y.2, X.Y.3.

Participe!
Por que esta explicação toda? Porque você está sendo convidado(a) a
fazer parte da Construção Coletiva deste Conhecimento. Mesmo não o
fazendo de forma ativa, só de o estar lendo, já está contribuindo para a
modelagem de uma forma-pensamento dominante na somatória do
consciente e também do inconsciente de todos nós, não apenas seres
humanos, mas também de todos os outros seres em todos os planos em
camadas concêntricas multidimensionais. Lindo isso, não?
Para ficar mais fácil: ao ler, isto aqui ou qualquer outra coisa, pensar,
criar, fazer arte ou coisas assim, inicialmente, você vibra dentro e a
partir de si mesmo(a). Vibrando inicialmente ou respondendo em
ressonância ou dissonância em relação a estímulos externos. Tanto
faz. Você, nesse caso, é a primeira camada concêntrica a ser
considerada.
Na próxima camada estarão as pessoas mais próximas de você e/ou
ligadas ao assunto em questão. Essas ligações são múltiplas e não
restritas a um grupo só de pessoas. Outras pessoas vão para a próxima
camada. Pessoas pensando sobre assuntos correlatos, o mesmo
assunto, mas não em ressonância com ele, mas sim em dissonância ou
até mesmo discordância. Se a discordância for direta e direcionada, aí

ela estará na segunda camada mais próxima e não mais na terceira,
pois a força da discordância vai de encontro ao núcleo e a você.
Pense numa pedra atirada em um lago calmo e tranquilo e nas
camadas concêntricas ressonantes criadas e se propagando em círculos
que vão aumentando. Pense nisso como ressonância. Agora, imagine
várias pedras sendo atiradas ao mesmo lago em pontos diferentes. As
ondas vão se encontrar, se sobrepor, se anular etc. Dependendo da
quantidade pedras, lugares aonde caem, diferença entre os tempos de
arremesso, duração e intensidade disso tudo, vários cenários diferentes
poderão ocorrer, inclusive “meio caóticos”.
Assim funcionam muitas e muitas trocas de ideias, de opiniões e
temas de uma forma em geral. Imagine isso em um tema de
relevância, abrangência e repercussão social em evidência. Imagine se
o tema por polêmico e com várias opiniões, frentes e fontes
divergentes, discordantes e excludentes entre si. Samba do crioulo
doido, né?
Exatamente o que acontece muito na esfera do consciente e,
principalmente, do inconsciente coletivo.
Ok. Agora, imagine não um lago calmo, mas sim um mar profundo e
revolto em meio a um maremoto. Você pode lançar um arranha céus
dentro dele e provavelmente não verá a diferença. Essa é, muitas
vezes, a sua mente. Risos. Oh, risos não, choros. Caramba, esse é o
estado dominante de quase todos os sete bilhões de humanos que
somos. Caraca...
Sacou como são as ondas que entrecruzam o inconsciente coletivo
humano?
Pois é, voltemos às camadas concêntricas. Você estava na primeira, as
pessoas com pensamentos próximos sobre o mesmo assunto (concordantes ou discordantes) estavam no segundo; outras de assuntos
correlatos no terceiro e assim vai seguindo. No quarto, pessoas
focadas em outros assuntos em graus menores de interferência no seu

assunto em consideração. No quinto, pessoas focadas em outras coisas
que não fedem nem cheiram para o seu assunto considerado. No sexto,
outras criaturas não humanas, porém afetadas pelos desdobramentos
do seu assunto. Sétimo em diante, não necessariamente nessa ordem:
outros seres animais afetados ou não pelo assunto; plantas; natureza de
uma forma em geral; edificações humanas; somatória do planeta;
sistema solar; via láctea; demais criaturas e manifestações de
dimensões que não percebemos (estas, inclusive, entremeadas e
aparecendo desde a segunda camada concêntrica até as mais
longínquas); demais áreas e dimensões universais com todos os seus
seres, forças etc.
Isso tudo para um assunto. Agora sobreponha isso a todos os assuntos
somados entre si e terá uma bela visão / concepção do universo, da
verdade, da realidade. Sei lá. Qualquer coisa nesse sentido aí... 
Então, seguinte: pensar causa. Pense bem.

Por Aonde Veio Isto Tudo?...
Sempre senti minhas aspirações ligadas a questões coletivas grandes,
envolvendo a organização, compartilhamento, gerenciamento e troca
ligada a milhões, bilhões de pessoas, até mesmo Toda a Humanidade.
Na realidade, algumas delas foram além disso. Lembro-me claramente, durante uma boa fase, de querer ser astronauta. Isso ainda lá
pelos quatro ou cinco anos de idade.
Lá pelos oito, acordava cedo, aos domingos, para acompanhar a série
Cosmos, com Carl Sagan. Os questionamentos e pensamentos
metafísicos eram constantes. Numa outra fase, ainda antes dessa, lá
pelos seis ou sete, quando pensei na maior coisa que poderia ser, o
pensamento que veio para a minha cabeça de garoto foi o de ser
presidente do Brasil. Era a maior coisa que eu podia vislumbrar. Dos
dez aos quinze, a ideia era de ser médico. Ou seja, todas coisas
lidando com os outros ou as coisas maiores que todos nós.

Nessa jornada, caí do cavalo várias vezes e me estrepei muito.
Aprendi bastante com isso. Entretanto, como nossas aspirações mais
profundas estão ligadas fortemente aos nossos sonhos de criança,
consegui resgatá-los de várias formas e acrescentei à jornada de
empreendê-los todos os aprendizados com as muitas dificuldades e
tombos pelos quais passei.
No começo da adolescência, interessei-me bastante por História. Na
juventude, logo ficou claro para mim os interesses por Administração
Pública, Segurança Pública e Direito. Saúde pública não foi algo que
me interessei diretamente, entretanto, o Despertar Espiritual,
justamente dentro das Curas Holísticas, me fez enxergar claramente a
defasagem do sistema público de saúde, em cima dos pressupostos da
Medicina Ortodoxa, e todo o legado das Medicinas Milenares e
Tradicionais desperdiçados e ocultados de toda a população mundial.
Física quântica, religião comparada, xamanismo contemporâneo,
culturas tradicionais e milenares e muitas, muitas áreas mesmo,
envolvidas na cura estão ao meu lado e dentro de mim desde o começo
da juventude. Na minha biografia no site da Vivência em Cura tem
uma relação atualizada delas.
Este livro é uma das materializações do que acredito que possa
contribuir de melhor para todos os seres considerando o já vivido até
aqui e é base para agregar e renovar com tudo o que virá pela frente
por diversas fontes.
Vamos em frente.

Brasília, dezembro de 2016.
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Introdução
Os grupos e as sociedades refletem a predominância das crenças e
manifestação de seus integrantes, estendo-se isso desde pequenos
grupos até países inteiros e ainda mesmo a toda humanidade.
A ligação da cura com as Relações Sociais faz sentido a partir da
percepção de pessoas saudáveis formarem uma sociedade saudável,
pessoas desequilibradas ou doentes formarem uma sociedade desequilibrada e doente.
Temos um caminho de mão dupla a fazer: curar cada um de nós,
contando aí com ferramentas poderosas como a Expansão de
Consciência, Vivências Místicas, Regressões, Libertação Emocional,
Constelações Sistêmicas, Festas que Curam e tantas outras, e também
curar a sociedade como um todo, uma vez que um meio desarmônico
desestabiliza e exaure as energias individuais, criando uma “bola de
neve”: pessoas doentes e infelizes perpetuando uma sociedade
autodestrutiva e insana.
A retroalimentação “pessoas doentes  sociedade insana” nos trouxe,
considerando um processo de longa data, ao que podemos chamar de
Rota de Colisão, algo que chega a ameaçar não apenas a existência
humana, mas até mesmo a da vida na Terra como um todo. O que é
exatamente essa Rota de Colisão? Temos alternativas para ela? Sim,
desde que saibamos identificar as coisas corretamente e tenhamos
coragem de mexer no que deve ser mudado, além de força e clareza
para tanto. Há desafios? Claro. São superáveis? Sim. Há muito
trabalho aí em duas frentes bem claras, a pessoal e a social.
Na pessoal, trabalhar-se e se transformar profundamente, a ponto de
dissolver a ilusão de ser alguém em separado e não alguém ligado e
fazendo parte de tudo o que existe. Na frente social, a transformação
pode ser ainda bem mais complexa. Trata-se de uma mudança ampla e
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irrestrita, mudando paradigmas até hoje intocados e outros se quer
considerados ou mesmo imaginados.
Pode não ser fácil mesmo apenas falar em institutos antigos e
consagrados como a pretensa democracia representativa, o sigilo
bancário, as bolsas de valores e a proibição e guerras às drogas,
entretanto é hora de arregaçarmos as mangas e fazermos não apenas
isso. É imprescindível, em nome de nossa própria sobrevivência,
irmos muito além. Não apenas falar, mas mexer, remexer e reverter
não apenas essas coisas, mas também desconstruir as cidades,
reformular totalmente as relações interpessoais, os sistemas
educacional e de saúde, adotar uma cultura de paz, alterar o paradigma
de liderança, reduzir o número de seres humanos na Terra, adotar o
teletrabalho, instituir uma renda mínima universal, dissolver os países,
curar o sexo e a religião, trocar nosso sistema científico, atualizar a
propriedade privada para o direito de prioridade de uso, extirpar a
crença na escassez e equalizar o acesso, criação, produção e
distribuição da riqueza, adotar fontes limpas e inesgotáveis de energia,
implementar a democracia direta, inclusive com o imposto destinado
pelo próprio cidadão e ainda mais. Muito mais.
Estão preparados(as)? Sim? Então, vamos lá. Não? Então apertem os
cintos, respirem fundo, e sigam o compasso assim que possível, pois
as mudanças virão e gostaríamos muito de não vê-los(as)
submersos(as), magoados(as) ou arrastados(as) por elas. O caminho
mais harmônico, bonito e tranquilo o(a) tem como bem vindo(a).
Sempre. Mãos à obra. 
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A Rota de Colisão
A rota de colisão é o trilho
dentro do qual a humanidade se colocou e que está
apontando para a destruição
do planeta Terra em decorrência da falência dos
recursos naturais devido
a hábitos não sustentáveis e
a uma atitude interna
autodestrutiva em nível
individual refletindo-se na esfera coletiva.4
Perto da virada do ano 2.000 d.C, a humanidade atingiu uma
população em torno de 6 bilhões de indivíduos. Em apenas duas
décadas, esse número ficará em torno de 7,5 bilhões de pessoas5.
Mesmo a taxa de crescimento populacional vindo decaindo desde
1963, a hiperpopulação humana no planeta é um fato relevante e
preocupante. Considerando nossos hábitos de consumo e interação
com o meio ambiente e a velocidade da reprodução humana, todas as
análises e projeções apontam claramente para um total desequilíbrio
com a sustentabilidade do Planeta6.
Previsões mais otimistas teorizam que a Terra não terá mais condições
de abrigar a vida em torno de 500 anos, caso essa rota não seja
4

A atitude interna autodestrutiva é constatada em todos os tipos hábitos
suicidas e autossabotadores, como vícios, compulsões, alimentação ruim sob
várias óticas, padrões destrutivos, emoções desequalizadas, procrastinação,
rotina amarga, falta de realização etc.
5

Dados do worldometers.info/population.

6

Veja no vídeo "A História das Coisas" um panorama muito bem colocado a
esse respeito.
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corrigida. Isso mesmo, os mais otimistas apontam insustentabilidade e
colapso em 500 anos. E os mais pessimistas? Em até mesmo apenas
50 anos ou menos... 
Independente de polêmicas, previsões ou sentimentos, considerandose pessimistas, apocalípticos ou otimistas, de uma forma em geral,
temos o consenso de que, caso as coisas não mudem de curso em
nosso comportamento e velocidade de reprodução, de 50 a 500 anos, a
Terra terá deixado de ser um local habitável em decorrência da
presença humana e seus hábitos de manifestação... 
O filme Matrix traz uma análise extremamente inteligente e propícia a
esse respeito7, quando o agente Smith faz um paralelo entre os
mamíferos – os quais se reproduzem em seu meio até um ponto de
equilíbrio – e os vírus – os quais se reproduzem indiscriminadamente
até matar o organismo do qual dependem para viver –, comparando os
seres humanos aos vírus.
Outro paralelo que podemos fazer é entre o câncer e o atual sistema de
cidades predominante na Terra, enquanto maiores as cidades, as
metrópoles e megalópoles, mais certeiro e evidente esse paralelo.
O câncer caracteriza-se por um tumor começando em uma célula
passando a agir metabolicamente de acordo com suas próprias
diretrizes e não mais pelos padrões e necessidades de todo o
organismo. Essa célula começa a se multiplicar dentro desse novo
padrão anômalo sendo seguida por outras células formando um tumor.
O tumor começa a crescer desordenadamente por si só, de acordo com
suas próprias necessidades, em desarmonia com o restante do corpo,
gerando problemas de todas as ordens para o organismo como um
todo, inclusive a própria falência do ser, matando tanto o indivíduo
quanto o tumor que desse mesmo indivíduo dependia para sobreviver.

7

Veja uma análise e interpretação muito boa e completa desse filme, Matrix.
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Sob a ótica causal, o câncer decorre, inicialmente, da crença na
separatividade e, posteriormente, na falência de um sistema
imunológico capaz de sanar a questão das células rebeldes. Ele é um
reflexo disso. A crença é tão forte na separatividade (e não na unidade
de tudo existente...) que o corpo reflete isso através de um tumor, uma
manifestação agindo independentemente por “acreditar” não pertencer
ao todo e não perceber que, ao entrar em desarmonia, irá levar a risco
tanto o todo quanto a si mesma. Também se soma a isso a existência
de um sistema imunológico incapaz de subverter a situação por conta
de não conseguir agir sobre ela a tempo de refutá-la ou revertê-la.
Exatamente assim são nossas cidades: manifestações crescendo de
dentro pra fora, desordenadamente, demandando recursos externos em
desalinho e desequilíbrio com o restante do Planeta. Cada metrópole, e
até mesmo cidades bem menores, são tumores incrustados na face da
Terra dos quais, até agora, não temos conseguido reverter seu fluxo
destrutivo.
Bem, as cidades são formadas por nós, as pessoas, os seres humanos
racionais e civilizados... Temos sido não só os geradores desse câncer
quanto também o sistema imunológico incapaz de subverter essa
tendência... 
A atitude das pessoas, no plano social, ainda acreditando que seus
problemas e estados emocionais, energéticos e psíquicos não afetam e
não são afetados pelas outras pessoas é uma das bases relevantes para
essa ocorrência das cidades-tumores.
As células de um corpo são todas equivalentes, nenhuma está ou é
mais evoluída do que as outras, entretanto, elas possuem funções e
especializações diferentes, assim como o somos cada um de nós
enquanto seres sociais e universais.
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A evolução de uma pessoa só é possível confluindo com a harmonia
de evolução de todos os outros seres.8 Essa percepção conflui com a
lembrança da memória ancestral de que SOMOS TODOS UM. Isso
também devendo ser estendido ao entendimento e política externa de
todos os países9, devendo-se mundialmente adotar a postura
internacional de que não adianta apenas umas poucas nações se
beneficiarem do desencadeamento histórico esdrúxulo pelo qual
passou a humanidade até aqui, usufruindo da riqueza material às custas
da pobreza de todos os demais países e larga maioria da população
humana. Externalização dos custos. Enquanto isso ocorrer, haverá
guerras, terrorismo e pressão até o ajustamento social global.
Estamos no meio de uma mudança de era, que pode ser chamada de
Era Pós-digital ou Era da Informação10. Chega de os dirigentes ainda
8

Essa afirmação é capciosa, pois um ser pode evoluir sem os demais
evoluírem. A Iluminação de alguns seres e de todos os outros não, mostra sim
que é possível uma evolução e ascensão rápida enquanto outros “ficam pra
trás”. Entretanto, quando um ser ilumina, com sua iluminação, todas as
demais esferas são beneficiadas. Sua iluminação também só é possível por
aceitar a ressonância de todos os demais terem livre arbítrio e poderem ficar
onde estão enquanto necessário for. Então, sua ascensão está em harmonia
com os demais ficarem ainda estagnados ou mesmo sofrendo. Mas há algo
especial no momento, estamos sendo convidados e conclamados para um
novo estágio de evolução, para uma ascensão coletiva, onde o maior número
possível de pessoas possa ascender, de forma que a própria Terra, Gaia,
também cumpra seu momento específico de ascensão e evolução a um
próximo estágio. Também devemos considerar serem muito poucos até hoje
os iluminados. A exceção e é conveniente se tornar o padrão, pois enquanto
mais aberta uma avenida, maior sua capacidade de fluxo, quanto mais
pessoas se iluminam, mais isso se torna possível para as demais. 
9

Enquanto esses ainda existem..., ver tópico específico sobre a Dissolução
dos Estados Nacionais [pág. 182].
10

Há muitos estudos para definir essas eras. Vamos nos basear aqui, como
termo de referência para quem queira aprofundar um pouco mais neste ponto,
no apresentado por Murilo Gun em sua série de vídeos no Youtube sobre as 4
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com poder evitarem essa verdade, sob a penalidade de virem a sofrer
todas as consequências pesadas de seus atos em prol de manter o atual
ultrajante quadro de poder do status quo estabelecido até o momento.

O Que Está Muito Errado
Para termos clareza da Rota de Colisão e, consequentemente, termos a
chance de dar respostas de cura a nós mesmos, à humanidade e a todo
o Planeta, é necessário, para um plano de ação com alguma chance de
sucesso, primeiramente, elencarmos o que está muito errado para, a
partir daí, apontarmos caminhos de correção.
Vamos elencar uma série de coisas, desdobrar algumas delas e, então,
darmos caminhos e rotas de soluções:
 Desconexão Coletiva: milhões, talvez bilhões, de pessoas
tentando ser o que não são, desconectadas de sua essência,
especialmente trabalhando com o que não gostam;
 Falta de autoconhecimento e desconexão individual;
 Utilização do medo dentro do contexto das sociedades dominadoras;
 Resquícios da concentração da detenção da manifestação e comunicação de massa;
 Paradigma de sistema científico defasado, danoso, caótico;
 Cultura de competitividade e, consequentemente, de guerra;

Habilidades para o Futuro: 1) Era Agrícola; 2) Era Industrial; 3) Era Digital;
4) A era atual em surgimento definida na apresentação dele por Era Pósdigital e aqui por Era da Informação.
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 Guerra contra as drogas, gerando carnificina, inconsciência
humana e injustiça social;
 Utilização de fontes de energia limitadas, danosas ao meio
ambiente, caóticas;
 Estruturação social danosa, inclusive, ainda, em torno de países e
grandes aglomerados urbanos (selvas de pedra...), cidades
cancerígenas para o Planeta;
 Arranjo mortífero em cima do conceito de propriedade;
 Negação da natureza humana fundamental e doença religiosa;
 Poder centralizado e mal distribuído, atualmente ainda apoiado
em quem detém os bens de capital;
 Deslocamento excessivo, danoso, desnecessário e incessante de
seres humanos;
 Conceitos e paradigmas desatualizados gerando ruína e falência
em diversos níveis;
 Apego a sistemas de relações antigos, desequilibrados e danosos
entre pessoas, sociedades e países com heranças de dívidas
sistêmicas, sociais e, inclusive, financeiras desnecessárias,
danosas, errôneas e até mesmo fraudulentas. Um viés deste
conjunto de coisas são os resquícios de discriminações de vários
tipos, como por conta de sexo, raça, cor de pele, origem social
etc;
 Ausência de reconhecimento da universalidade do conhecimento;
 Sistemas políticos e de gestão falidos e danosos para nossa atual
capacidade e possibilidades;
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 Sistemas educacional, de saúde e de segurança públicos sobre
paradigmas destrutivos para a sociedade humana como um todo;
 Proteção de institutos danosos para o bem da humanidade, como
o sigilo bancário, o investimento especulativo, economia baseada
em lucros especulativos e medida em PIB, retroalimentada pela
perpetuação da cultura do consumismo.
Ao invés de desdobrarmos cada uma dessas questões neste ponto, sob
o risco de colocar energia justamente no que não queremos ao invés
de naquilo que queremos, iremos desdobrar apenas três delas neste
momento e esmiuçar todas as demais já na parte de Alternativas para a
Rota de Colisão, onde as eventuais análises e explicações de cada uma
já serão apresentadas entremeadas com as suas respectivas soluções e
respostas de cura, focando assim nossas mentes e a Construção da
Realidade Coletiva no que nos interessa.
Vamos em frente.  

Desconexão Coletiva
A desconexão coletiva consiste em milhões, provavelmente bilhões,
de pessoas tentando ser o que não são, desconectadas de sua essência,
especialmente trabalhando com o que não gostam.11
Para sanarmos isso é necessário que cada vez mais pessoas se
reconectem com sua essência e seu self, resgatando a memória de

11

O conceito de desconexão aqui utilizado está ligado ao de esquizoidismo e,
por consequência, em sua manifestação mais aguda, a esquizofrenia. Para
saber mais sobre isso veja o conteúdo sobre Estruturas de Defesa de
Personalidade.
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ligação com a Fonte, com o real propósito de sua vida na Terra,
seu Dharma,12 e a realidade de sua vida espiritual.
Temos na procura e acesso às Vivências Místicas um forte instrumento e poderoso aliado para alcançarmos essas metas, de modo que
cada um de nós saiba quem é e o que veio fazer no planeta,
conhecendo e manifestando seus dons naturais e concretizando suas
aspirações mais profundas.

Poder Centralizado – No Momento, em Torno do Dinheiro,
mas a Questão Primordial e Danosa é sua Centralização.
O dinheiro é uma boa criação da humanidade, realmente algo
funcional. Através de sua manifestação, podemos tornar muito ágeis e
com grande liquidez as relações de troca, abrindo possibilidades
infinitas. Entretanto, o enfoque da retenção econômica como sendo o
ditame de quem e onde está o poder é chaga social com seus dias
contados.
Há uma tendência inevitável, e já em andamento, da mudança de
mãos de quem detém o poder estar associada a quem atualmente
possui a detenção do capital econômico (dinheiro e títulos,
principalmente) para as mãos de quem detiver a informação.
Há cerca de 30 anos, o Japão, numa reunião do ainda denominado G7,
profetizou essa tendência da mudança do poder das mãos de quem
detivesse o capital para quem detivesse a informação, não tendo
recebido a devida atenção das outras seis então potências formadoras

12

Dharma – podemos simplificar o entendimento dessa palavra como sendo
sua missão de vida ou caminho natural. Para aprofundar mais, veja o Slide
Show Quem É Você, na página da Vivência em Cura ou o capítulo com esse
mesmo nome no livro Caminhos da Cura.
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daquele seleto grupo com pretensões de dominar política, bélica e
socialmente o mundo.13
Na história humana conhecida, primeiramente o poder esteve com
quem detinha a força bruta. Posteriormente, o poder migrou para
quem detinha a posse da terra (idade média). Com a revolução
industrial, o poder passou para as mãos de quem detinha os bens de
capital, trocando em miúdos, o dinheiro. Na era anterior e recente, a
era digital, e nessa nova era em transição no momento, fica cada vez
mais evidente o poder estar passando para as mãos de quem detém a
informação.
Entretanto, há um novo paradigma agora que pode ser bastante
fantástico e curador para todos nós, essa detenção do poder pode não
mais ser centralizada (por mais que os psicóticos ainda queiram
isso...) e sim totalmente pulverizada e isso pode ser e, se
conseguirmos sair da Rota de Colisão, será uma grande bênção para
todos nós, para a humanidade, para o Planeta Terra, ou, como também
podemos tratá-la, o ser vivo Gaia. 
Aprendendo com os erros do passado, poderemos, nesta nova era,
evitar a concentração do poder. Não adiantará, na ótica na harmonia
13

Ouvi essa história já há um bom tempo. Achei bastante interessante. Não
me dei ao trabalho de fazer uma pesquisa confirmando sua veracidade por ter
um custo X benefício muito baixo para o prosseguimento das ideias relatadas
daqui em diante. De qualquer forma, esta ressalva está aqui porque não gosto
de colocar menções, notas e afirmações sem fundamento e, consequentemente, com enfraquecimento do poder da palavra. Então, mesmo que não
seja verdadeiro esse posicionamento do Japão naquela época, faz muito
sentido. A história que ouvi foi de os japoneses alertarem aquele bloco de que
se eles não investissem no dito terceiro mundo haveria, em breve, uma
evasão em massa das pessoas dos países desse terceiro bloco para os ditos
países de primeiro mundo, numa corrida por melhores condições de vida,
dificultando a visão nacionalista daqueles que estavam economicamente
favorecidos. O que de fato ocorreu...
30

Vivência em Cura.com.br

coletiva, evoluirmos para a era da informação com algumas poucas
pessoas achando que irão deter sua centralização e controle e a massa
dominante, em número de indivíduos, permitindo, consciente ou
inconscientemente, isso realmente ocorrer.
Veja no item Distribuição da Riqueza [pág. 194] ideias práticas para
nos levar a isso, especialmente a questão da definição por parte do
próprio cidadão a quem se destinará o imposto dele recolhido...

A Utilização do Medo Dentro do Contexto das Sociedades
Dominadoras
O medo é uma das manifestações mais básicas por detrás de todas as
ações desequilibradas, das defesas exageradas, do ataque ao outro,
pessoal ou coletivamente falando. Podemos dizer, com boa dose de
precisão, que o medo leva aos mais graves desvios de conduta.
Por exemplo, o medo da escassez e de se tornar um desabrigado levou
às relações de ganância e dominação mais funestas sobre as quais
vivemos até hoje, inclusive a muitas das guerras pelas quais já
passamos enquanto humanidade.
Se você se der o presente de estudar as Estruturas de Defesas de
Personalidade, terá uma clareza maior sobre o que é uma defesa
psicótica, controladora ou guerreira e perceberá como ela utiliza o
medo como forma de controle das pessoas.
Os desdobramentos disso são muito vastos. Por exemplo, planos de
seguro e de saúde são fundamentados basicamente no medo das
pessoas. O que seriam deles caso as pessoas não tivessem medo de
não mais conseguirem se sustentar, falirem sua saúde ou falecerem
deixando seus entes queridos desassistidos? Se a assistência social
cobrisse a todos igualitariamente – diga-se, de passagem, algo
tecnicamente já totalmente possível em qualquer país, por mais
miserável que ainda seja...?
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Como seria a segurança pública se os sistemas de dominação através
do medo não existissem mais? Com certeza, bem diferente.
Uma das maiores decepções pelas quais já passei em toda a minha
vida, provavelmente a maior social e política, foi o resultado do
referendo do desarmamento no Brasil. Fiquei realmente satisfeito
quando vi o congresso já ter aprovado o desarmamento. Parecia-me
claro e evidente que a população iria referendá-lo, uma vez ser a
maior prejudicada pelo comércio de armas no território nacional.
Cheguei a pensar que o Brasil estava assumindo a vanguarda da
liderança mundial em torno da ordem e do progresso. Cresci numa
década onde se falava que o Brasil era o país do futuro. Então, achei
haver chegado aquele futuro.
Em 2005, ano desse referendo, a internet já existia e avançava bem.
Entretanto, ainda não tinha nem metade da força e manifestação de
hoje, pouco mais de uma década depois. Naquela época, o e-mail era a
maior força da manifestação individual para disseminação de ideias.
Embora qualquer um já pudesse ter um website naquele momento, as
velocidades de acesso ainda eram muito baixas, a disseminação de
fotos e vídeos eram bem limitadas, estavam ainda embrionárias as
redes sociais, a força do Google e Youtube.
Naquela época, eu poderia ter manifestado minha opinião ao menos
para as pessoas a quem meu mailing atingia, mas estava envolto em
questões pessoais e tinha tanta certeza de que o desarmamento seria
referendado que não me ocupei com isso. Qual não foi minha
decepção quando tivemos esse retrocesso e vi, inclusive, minha
própria mãe votando contra o desarmamento. Não tive tempo, energia
ou sei lá o que, para dedicar uma atenção ao menos a ela e podermos
conversar sobre o óbvio.
O que poderia fazer uma mulher no começo da melhor idade,
totalmente pacífica e com zero por cento de probabilidade de vir a ter
uma arma algum dia, votar contra o desarmamento a não ser seu
próprio medo de violência associado à exposição aos aparelhos
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ideológicos de estado utilizando esse mesmo medo para impor ideias
de maneira subliminar? Quando fui conversar com ela sobre isso, o
referendo já havia passado... 
Aparelhos ideológicos de estado são aqueles utilizados pelo poder
instituído para disseminar suas ideias às massas. Historicamente, em
muitos países, temos três poderes instituídos: legislativo, executivo e
judiciário, assim formulados para manterem um equilíbrio entre si.
Paralelamente, foi instituído um quarto poder, na forma de aparelho
ideológico do estado. Anteriormente foi exercido pela igreja. Após a
revolução industrial, esse quarto poder passou a ser exercido pela
mídia, passando a igreja para o quinto lugar. O sistema educacional
vem logo em seguida.
A relação da formação dos estados nacionais, países, e seu
envolvimento com as igrejas é historicamente evidente e não é
segredo nenhum. A migração dessa relação para os canais de mídia
massiva também é pública e notória. Ou seja, muitos governos
estiveram sempre associados à igreja e, posteriormente, aos meios de
comunicação de massa, para manter seus propósitos à frente.
Em sociedades tirânicas isso não é necessário, pois o que o governante
quer é simplesmente imposto. Entretanto, com o estágio de avanço
para sociedades mais democráticas, onde o povo manifesta-se um
pouco mais, o governo passou a sentir a necessidade de controlar o
pensamento e a opinião das pessoas de forma dissimulada, utilizando
recursos e métodos psicológicos baseados no medo e controle para
fazê-las pensarem e decidirem de determinada forma, achando
estarem decidindo por si mesmas.
Algo ainda mais interessante ocorreu nisso tudo. Já ouviu falar em
eminência parda? É uma pessoa ou entidade exercendo o poder por
detrás do poder, veladamente, utilizando quem está à frente
publicamente como um testa de ferro para operar com subterfúgios e
condições privilegiadas.
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Com a mídia passando a ocupar o quarto poder publicamente,
rapidamente, ela passou a ser um meio e um método bem interessante
para exercer esse tipo de eminência parda para os seus donos. Ela se
mostra hoje como um primeiro poder isolado dos outros três. Não é à
toa a ligação das grandes fortunas com a mídia de massa e o interesse
de políticos em montar ou comprar redes de televisão, mídia impressa
e novos meios de comunicação digitais.
Vejamos o que Noam Chomsky cita em “As 10 Estratégias De
Manipulação Das Massas”14 como recursos utilizados aproveitando os
aparelhos ideológicos de estado para impor à opinião pública ideias de
forma a parecer que elas mesmas optaram por aquilo:
 Estratégia da Distração – consiste em desviar a atenção do público
dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites
políticas e econômicas mediante a técnica do dilúvio ou inundação
de continuas distrações e informações insignificantes. Afastar as
pessoas de conhecimentos e informações realmente importantes.
Esta estratégia tem muito a ver com o incentivo de entretenimento
de qualidade bestializante15, como grande parte da programação de
TV, fofocas da vida de famosos da área artística, noticiário
esportivo16 etc. Lembra o “Pão e Circo” do império romano...;
 Criar Problemas, Depois, Oferecer Soluções – como, por exemplo,
forjar uma crise econômica, para, posteriormente, fazer as pessoas
aceitarem o desmantelamento dos serviços públicos; forjar
atentado terrorista para, depois, ter referendadas ações de restrição
14

Veja o vídeo com resumo do livro no Youtube.

15

Entretenimento de qualidade bestializante é algo bem diferente de humor
inteligente e irreverente e cultura participativa e criativa...
16

Para entender melhor a questão sobre o noticiário esportivo como forma de
entretenimento dissonante é recomendado ler o texto sobre Dissolver a
Competividade de modo a captar as nuances sutis envolvidas nessa questão.
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dos direitos civis e até mesmo atacar outros povos para roubar
petróleo ou coisas assim;
 Estratégia da Gradação – aplicar medidas inaceitáveis gradativamente. Exemplo: privatizações com ganhos fraudulentos e
prejuízos ao conjunto geral do estado;
 Estratégia do Deferido – para se fazer aceitar uma decisão
impopular, apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, com a
tática de fazer aceitar agora o que será implementado apenas no
futuro;
 Dirigir-se ao Público como Crianças de Baixa Idade – nos
desdobramentos deste artifício, encontra-se impregnada na cultura
nacional brasileira a sensação de que somos idiotas sem capacidade
para entender e agir sobre os “complexos problemas do Brasil”,
mas os políticos “altamente capacitados” não... Triste. Muito triste.
Esta estratégia também se aproveita de um importante fator do
Funil da Expressão [pág. 122], a inefabilidade dos assuntos
complexos, para distorcer o recurso de utilização dos aspectos do
mito e das fábulas para trazer aspectos simbólicos, místicos,
espirituais e transcendentes. Essa distorção se vale da ampla
utilização desse recurso muito utilizado, por exemplo, na esfera
religiosa, para manter as pessoas na ignorância, confundindo-as.
Não deixá-las perceber os aspectos simbólicos e os significados
transcendentes de histórias fantásticas facilita a aceitação delas por
serem tratadas como crianças ou ignorantes sempre que oportuno;
 Utilizar o Aspecto Emocional Muito Mais do que a Reflexão –
aproveitar portais do inconsciente, que superam a racionalidade,
para induzir comportamentos e escolhas. Estratégia clássica
utilizada por religiões, igrejas e publicidade;
 Manter o Público na Ignorância e Mediocridade – consiste em
fazer com que o público seja incapaz de compreender as
tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e escravidão,
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como, por exemplo, baixa qualidade de educação, especialmente
para as classes socioculturais desprivilegiadas;
 Estimular o Público a Ser Complacente da Mediocridade – consiste
em promover ao público achar ser moda o fato de ser estúpido,
vulgar e inculto;
 Reforçar a Revolta pela Autoculpabilidade – fazer o indivíduo
acreditar ser somente ele o culpado por sua própria desgraça em
decorrência da insuficiência de sua inteligência, capacidade ou
esforços. Veja bem, este ponto é bem capcioso, pois realmente
somos responsáveis por nossa realidade. Mas olha aí o que acabou
de ser dito: RESPONSABILIDADE. Isso é diferente de CULPA.
Como intenção pode transmutar e direcionar toda a energia e seus
efeitos, parte-se de um princípio certo, distorce-o no meio do
caminho e se induz a pessoa a tirar conclusões erradas em cima de
pressupostos certos ou quase certos. No caso, quase certo. O
propósito é deixar a pessoa sem ação diante do estado. Minar sua
capacidade de assumir a responsabilidade de cobrar ou
revolucionar, se necessário for. Lembrando que a revolução
proposta em todo este livro é dar um dedo bem dado ao atual status
quo, especialmente enquanto sistema, muito mais do que enquanto
pessoas, e retirar toda a energia e atenção possível anteriormente
dada a ele, colocando-a no que queremos e realmente nos importa e
não exatamente o contrário, como vínhamos fazendo até ontem,
dando nossa audiência para o que legisladores e membros do
executivo diziam, bem como aos grandes empresários da iminência
parda...
 Conhecer Melhor os Indivíduos do que Eles Mesmos se Conhecem
– qual a resposta de cura aqui? É óbvia, procurar e se valer do
Autoconhecimento, da Psicologia Aplicada, das técnicas de
Libertação Emocional e de todas as outras que lhe trarão
Inteligência Intrapessoal. Não é à toa ter sido o primeiro dos
conteúdos da Vivência em Cura o Quem é Você e todo o projeto
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estar repleto de conteúdos para facilitar o desenvolvimento tanto da
Inteligência Intrapessoal quanto da Interpessoal.
A parte boa disso tudo é que (à duras penas...), andamos um pouco
mais e estamos avançando de uma pretensa democracia representativa
para uma Democracia Direta. Gostaria que o Brasil fosse um país
pioneiro nisso. Este conteúdo trabalha nesse sentido. Mas se seremos
ou não pioneiros, de qualquer forma, isso é menos importante do que
estas ideias avançarem e se concretizarem no mundo de uma forma
em geral, mesmo porque os dias dos países enquanto unidades
isoladas também estão contados. Não tenha medo disso.
No capítulo ao final sobre os desafios para implementarmos todas as
mudanças propostas neste livro, há uma indicação pontual do
conteúdo da Vivência em Cura sobre dissolução de medos. É muito
importante cada um de nós fazer esse trabalho individualmente,
sabendo, inclusive, reconhecer seus próprios medos e ter as
ferramentas adequadas para lidar com eles e dissolvê-los.
A disseminação do conhecimento que Somos Um atingindo as massas,
sendo ensinado e propagado para nossas crianças, desde a mais tenra
idade, irá mudar o mundo vertical, horizontal e substancialmente para
algo bem mais justo e igualitário.
Vamos em frente. 
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Alternativas Para a Rota de Colisão

Para conseguirmos contornar a rota de colisão, devemos agir em duas
frentes distintas, simultaneamente:


Nas possibilidades e trabalhos individuais;



Nas possibilidades e trabalhos coletivos e reformulações sociais.

Possibilidades Individuais
Estamos numa situação tão limítrofe que apenas cada um de nós sendo
o melhor de nossos potenciais, teremos chances de contornar a Rota
de Colisão. Apenas com uma massa dominante de pessoas tendo
atingido o estado de iluminação, conseguiremos, em decorrência do
quadro atingido, uma proeza, superar a e contornar essa rota.
Atingir a iluminação, ou até mesmo saber o que isso realmente é, pode
ser algo etéreo ou gerar uma sensação de inatingibilidade para a
maioria de nós. De qualquer forma, isso passa por manifestarmos
nosso Máximo Potencial e essa manifestação, na pior das hipóteses,
ajuda sim qualquer pessoa a viver de uma forma mais equilibrada e
harmônica com tudo existente, além de contribuir, em muito, para a
harmonia, paz, justiça e equilíbrio social e coletivo.
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Então, comprometa-se consigo mesmo(a) a manifestar seu Máximo
Potencial. Comprometa-se com o fim do sofrimento, aqui e agora.
Sem pressa e sem perda de tempo. Passo a passo. Sempre. O tempo
todo. Cure tudo.
A Vivência em Cura é um Projeto de Difusão de Experiências Reais e
Acessíveis de Cura. Seus conteúdos estão recheados de compartilhamentos justamente com esses propósitos aí acima. Mergulhe por eles,
além de outras fontes, claro, que lhe agradem.
Uma vez isso dito, para manifestar o melhor potencial de cada um de
nós, para atingirmos a marca de milhões de Seres Iluminados na Terra
ou ao menos em seu Máximo Potencial, os caminhos individuais
mínimos (particularmente aqui sugeridos...) a serem percorridos
apontam para que cada um de nós:
 Procure conhecer e aplicar em si o conceito de Encontro Pessoal (o

antes denominado como busca pessoal), sabendo responder pra si
mesmo(a) quem ele(a) é e quais são suas crenças metafísicas e
sociais, além de conhecer e viver seu Dharma, seu Caminho
Natural;
 Conheça o Processo de Cura, de modo a poder se tornar uma

pessoa saudável e somar positivamente com toda a humanidade;
 Conheça o conceito de Estruturas de Defesa de Personalidade e

aplique as respostas de cura para elas em seus relacionamentos;
 Usufrua os benefícios da meditação frequentemente ou sempre que

possível ou necessário;
 Procure conhecer e aplicar os conceitos de Neutralidade e

Impecabilidade conforme propagados por Leslie Temple Thurston.
 Envolva-se efetivamente em serviços voluntários;
 Conheça o conceito de responsabilidade pessoal, sabendo, racional

e emocionalmente, ser responsável por tudo o que acontece em sua
própria vida;
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 Expanda sua consciência;
 Conheça e aplique profundamente a Cura Para o Medo;
 Implemente um estilo de vida prazeroso, contemplando:
 Atividade física regular, prazerosa, não competitiva e sem a

geração de lesões;
 Contato de qualidade e frequente com a natureza;
 Expressividade – represar os instintos e a expressividade é

armar uma bomba dentro de si. O que nos cabe é aprender
a lidar de novas formas com sentimentos difíceis de serem
liberados sem ferir a nós mesmos e aos outros, aprendendo a
integrar contradições e procurar ambientes e situações
adequados para darmos vazão a expressões mais contundentes
e/ou menos harmoniosas ainda existentes dentro de nós;
 Busca de individuação;
 Vida múltipla e rica em aspectos e abordagens;
 Realização pessoal em todas as áreas da vida (quando a

realização é impossível em determinada área, que se torne uma
questão de reorientação de propósito/objetivo e/ou adaptabilidade...);
 Amizades e relacionamentos prazerosos;
 Manifestação consciente de todos os sentimentos (alegria,

tristeza, medo, confiança, raiva, amor etc etc etc);
 Espontaneidade;
 Suporte e conforto físico/material;
 Clareza de percepção, visão e propósito;
 Aceitação – sem aspectos de conformismo... Uma inquietação

natural em relação a tudo o que pode, e deve, ser melhorado e
perseguido funciona como uma ótima mola motivadora. Cabe
aquela máxima: resignação para aceitar o que não pode ser
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mudado; disposição e clareza para mudar o que deve ser
mudado; e sabedoria para distinguir entre as duas coisas;
 Equilíbrio;
 Espiritualidade – sem que seja confundida com submissão /
limitação religiosa a doutrinas, seitas, igrejas etc [ver Cura da
Religião e Religiosidade – pág. 106];
 Capacidade de transitar harmonicamente entre os estados de

interiorização e interação com o meio externo;
 Manifestação artística. Lembrando: em um sentido mais amplo,

estar presente em harmonia com o ambiente é uma forma
sublime de arte. Caso não consiga se expressar por intermédio
de nenhum tipo de arte convencional, a pessoa deve direcionarse para começar por apreciar as artes que mais lhe
interessam...;17
 Entrega;
 Realidade;
 Verdade.

Tudo aí acima é, claro, um roteiro. A profundidade dele é plena.
Absoluta. Siga-o e verificará isso por si mesmo(a). O lembrete é
apenas para evidenciar que conhecer o caminho é diferente de
percorrer o caminho. Em seu bem e em prol de toda a humanidade,
percorra-o. 

17

Para quem se interessa pela questão da manifestação artística como parte
do processo de Iluminação Humana, é muito indicada a palestra Sentir, Ver,
Criar, de Leslie Temple.
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Isso aí é da ótica de si para si. Da ótica de sua contribuição para a
sociedade, além dessa já gigante contribuição acima, se você
realmente a fizer, você ainda pode:
 Escrever suas próprias ideias ou divulgar e replicar ideias como

estas deste livro sobre como podemos resgatar e equilibrar
nosso mundo;
 Direcionar com consciência e responsabilidade sua audiência.

Cada coisa à qual você dá sua audiência é um voto, um
exercício de cidadania por você realizado. Dê sua audiência,
seus likes, seus comentários a questões relevantes para o bem
da humanidade. Aprenda sobre colocar a sua energia e atenção
no que você quer e não no que não quer, por incrível que
pareça, algo feito em larga escala. Já viu comunidades do tipo
“Eu odeio isso ou aquilo”? Pois é, justamente a colocação de
energia onde não se quer... Já viu as pessoas revoltadas
colocando posts em matérias e assuntos que não gostaram? A
mesma coisa... Pare de assistir noticiários, replicar energias de
mortes violentas, medo e destruição. Filtre e purifique as coisas
antes de replicá-las...;
 Exercer sua doação de alguma forma para a humanidade. Já

falamos um pouco mais atrás de serviços voluntários. A doação
pode ser algo um pouco mais ampla do que os serviços
voluntários, pode ocorrer, inclusive silenciosamente, de
diversas formas dentro de você, através de suas intenções,
replicações de coisas interessantes e curativas, dentre outras
possibilidades.
Vamos em frente. 
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Possibilidades Coletivas

Uma vez postos os direcionamentos para as possibilidades individuais
e lembrando que o caminho acima deve ser paralelo à implementação
das Possibilidades Coletivas, vamos falar sobre elas.

A Nova Alfabetização
Fiquei em dúvida se colocava este item nas possibilidades individuais
ou aqui. Então, achei oportuno colocá-lo logo neste primeiro item das
Possibilidades Coletivas, pois faz um meio de campo na transição
entre uma questão e outra, uma vez, como você verá, essa nova
alfabetização aqui proposta ter muito mais a ver com o expressar do
que com o ler e entender e, claro, nos expressamos para o outro, o
mundo, a sociedade e essa expressão está intimamente ligada ao
princípio já levemente citado um pouco mais pra trás de Democracia
Direta.
Quando estava na sexta série, tive um professor muito legal
contribuindo para a abertura de portais da minha mente e percepção.
Mesmo sendo um professor de matemática, ele não fechou minha
cabeça em cima de conhecimentos previamente estabelecidos e sim a
abriu a bons mares de percepção e possibilidades.
Uma das formas como o Professor Caribé fez isso foi mandando a
turma fazer um trabalho sobre Renê Descartes. Lembro muito bem do
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dia de apresentação do trabalho. Ele nos surpreendeu com perguntas
inesperadas em cima dos dados que havíamos recolhido das
enciclopédias. Perguntas não mostradas claramente nas informações
coletadas.
— Renê descartes era uma cara inteligente?
Ele fez essa pergunta individualmente a muitos de nós, um a um,
seguidamente, diante de todos os demais. Um a um, ninguém
conseguia responder o evidente até que o óbvio fosse finalmente dito.
Sim, ele era inteligente porque fez isso, aquilo e aquilo outro...
— Por que ele falava grego e latim?
Bem, naquele dia, diferentemente da primeira pergunta respondida em
algum momento, essa aí nenhum de nós conseguiu desvendar.
Não lembro se naquele dia mesmo o Professor Caribé nos esclareceu
isso ou se esse conhecimento veio para mim posteriormente. De
qualquer forma, seu método funcionou e a resposta para essa questão
passou a fazer parte de mim e integrei sua sabedoria e aplicação
profundamente em meu ser e essa é razão da existência deste tópico
sobre a Nova Alfabetização. 
Por que hoje em dia é importante falarmos inglês? Veja bem, a
necessidade de falar novos idiomas é cada vez menor e está sumindo
em velocidade exponencial com o surgimento dos tradutores
simultâneos. Talvez, até mesmo o falar inglês torne-se desnecessário
em pouco tempo. Talvez sim, talvez não. Mesmo sendo a língua mais
falada por não nativos, facilitando a interconexão entre as pessoas e os
povos. De qualquer forma, vamos evitar a polêmica e tomar a
importância de se falar inglês não hoje ou daqui dez ou vinte anos,
mas a importância de se falar inglês duas décadas atrás, ok?
A importância era a mesma de Renê Descartes falar grego e latim em
sua época. Naquele momento isso não o fazia se comunicar com muito
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mais pessoas do que ele já o fazia habitualmente. Então, porque ele
estudou e aprendeu aquelas línguas? Simples: pois com elas estavam
registradas e codificadas as fontes mais importantes do conhecimento
sistematizado até então.
Simples e óbvio, não?
Pois é, atualmente ainda temos muito conhecimento de ponta
codificado apenas em inglês, mas isso diminui cada vez mais, mesmo
porque as traduções de texto, mesmo ainda não sendo muito boas,
para quaisquer línguas que se queira, já estão disponíveis a qualquer
um, dando plenas condições de extrair a essência de todos os
conteúdos de seja lá o que for e, o mais importante, desdobrado
adiante e nosso foco principal, a questão não é apenas de absorver
conteúdo, mas, muito antes, de gerá-lo e propagá-lo...
Cada vez mais, vemos conteúdos sendo gerados em todos os cantos do
planeta e difundidos por um número cada vez maior de pessoas, com
recursos simples, rápidos e diretos, especial e diretamente por vídeos,
esses fantásticos sintetizadores e apresentadores de conteúdos.
Para continuar desdobrando este assunto, vamos rever conceitos
básicos e fundamentais de teoria da comunicação. A comunicação, em
seu esquema mais básico e simplificado, ocorre seguindo o seguinte
diagrama:
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A comunicação de massa é definida, teoricamente, por aquela emitida
por um emissor único para um número indefinido de receptores.

No geral, esse número indefinido “n” costuma ser bastante alto. Esse
emissor único não precisa ser necessariamente uma pessoa, podendo
ser também uma entidade como uma corporação, um governo, estado
ou igreja, por exemplo.
Lembra da mídia como sendo o quarto (ou primeiro...) poder e o
Aparelho Ideológico de Estado Nº 1? Pois é, a parte mais revolucionária de nosso interesse nisso tudo é que, durante os séculos XIX e
XX, essa comunicação de massa era exatamente como se mostra no
diagrama acima, de mão única. A comunicação apenas ia do estado
para a população. Isso ocorreu através da imprensa, do rádio e,
principal e massacradoramente, por intermédio da televisão.

46

Vivência em Cura.com.br

Com o advento da internet e da era digital, uma mudança significativa
e fundamental foi introduzida nisso tudo:
COMUNICAÇÃO DE VIA DUPLA
e / ou, principalmente,
MULTIDIRECIONAL

Preste muita atenção a esse diagrama e não subestime seu potencial,
pois ele traz a base e todo o suporte para a implementação da maior
parte de todas as transformações fundamentais sugeridas e evocadas
em todo este trabalho, para podermos atingir, dentre outras coisas, a
manifestação da Democracia Direta. 
Veja bem, quando, por exemplo, implementamos um cyber espaço ou
lan house em uma comunidade indígena ribeirinha, não está sendo
oferecido àquela população apenas entrar no site da Funai e saber o
que o Governo está fazendo ou não por ela. Estamos indo muito,
muito além disso.
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O fato do estabelecimento de comunicação de via dupla desdobra-se
em duas vertentes fundamentais:
1. Aumento do poder de escolha e decisão do que assistir,
receber e ao o que dar sua audiência;
2. Implementação da capacidade de passar a sua própria
mensagem.
Então, quando a comunidade ribeirinha é incluída socialmente através
da inclusão digital, não passa a ser simplesmente uma absorsora do
conteúdo que lhe é oferecido, ela começa a oferecer também
conteúdos e opiniões direta e constantemente. Ela diz ao mundo a que
veio, mostra suas necessidades, demandas e trabalho, inclusive suas
ofertas, pode vender seus produtos e cultura para o mundo inteiro,
startar entrega e receber por ela, tudo on-line.
Lembre-se: não se trata tão somente de selecionar conteúdos, mas
também de gerá-los. Todos nós temos isso agora a nosso alcance.
Como já vem sendo propagado por conhecimentos na linha de “O
Segredo”, a realidade é criada de acordo com onde você direciona sua
energia. A atenção concentra energia. A intenção a transmuta. Cada
website, cada conteúdo visto ou replicado por você, dentro ou fora da
rede, é um voto que você dá a alguma coisa. Nada passa em branco
por essa contabilidade gigantesca.
A democracia surgiu em Atenas. Era exercida diretamente pelos
cidadãos indo à praça pública decidir diretamente o que queriam.
Entretanto, naquele momento, cidadãos eram poucos. Apenas homens
atenienses adultos da classe dominante. A maior parte da população
era constituída de mulheres, crianças, serviçais escravizados e
estrangeiros. Então, em termos de logística, cidadãos irem à praça
pública era bem semelhante ao que temos hoje no congresso nacional
brasileiro.
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Que bom essa fase de pretensa democracia representativa estar com
seus dias contados. A vontade é de dizer clara e abertamente “Fodamse deputados e senadores”. Mas não vamos dizer isso, pois parecerá
algo pessoal a cada um deles e não se trata disso. Soaria também
grotesco e raivoso e isso abre portais fora de nosso interesse aqui.
Chega de, coletivamente, darmos atenção e importância ao que eles
dizem ou pensam. Não importa quem sejam as pessoas nesses cargos.
Esse sistema já cumpriu a sua função e está, muito, ultrapassado. Não
atende mais às demandas de evolução e mudanças urgentes de nossa
sociedade, tanto a brasileira quanto a mundial.
Dia chegará, não muito distante, em que a democracia representativa
será história e passaremos a exercer a Democracia Direta. Isso já vem
acontecendo, como já foi dito, em vários níveis. Lembre-se: cada
coisa na qual você põe sua atenção ou sua audiência é um voto que
você está dando. E fazemos isso o tempo todo. Brevemente chegará o
momento no qual as coisas oficiais, a formulação das leis, o
direcionamento da coisa e da verba pública, a administração pública,
de uma forma em geral, serão exercidos pela força direta da população
como um todo e não mais através de representantes dentro de um
sistema sem a mínima chance de guiar a humanidade com um senso
mínimo de justiça, equilíbrio ou até mesmo, em muitos casos, de
decência.
Considerando não sermos mais apenas receptores de mensagens, mas
também geradores dela, a Nova Alfabetização, consiste, portanto, em
saber:
 Ler e escrever (básico e continua...);
 Criar e tratar imagens com senso estético mínimo e adequado,
preferencialmente com bom gosto e artisticamente. Sim, senso
estético e artístico, como tudo, é passível de desenvolvimento.
Quando entrei para a faculdade de Comunicação Social,
deparei-me com a cadeira de estética. Dentro do
condicionamento e cabeça dura da época, tive dificuldades
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iniciais e antipatia com o professor. “O cara já nasce artista,
isso não se aprende...”. Caramba! Como eu estava enganado.
Como me superei e aprendi com aquilo tudo. Fiquei fã do
professor no final das contas. Apresentei um excelente
trabalho final. Posteriormente, trabalhei um tempo como artefinalista, fiz curso de desenho com o lado direito do cérebro e
tantas outras coisas. Uma bênção; 
 Gravar e editar áudios;
 Gravar e editar vídeos;
 Colocar um site no ar, sabendo aplicar seus recursos,
encantos, técnicas, abordagens e magias18;
 Conhecer ferramentas e conceitos básicos de Marketing
Digital, tais como audiência, email marketing, isca digital,
fluidez com redes sociais, programas de filiados, protocolos
de disseminação de conteúdos (lançamentos e funis, dentre
outros);
 Saber procurar e criticar conteúdos dentro da rede, no sentido
não apenas de fazer pesquisa em ferramentas de busca como o
Google, mas também saber procurar e confrontar referências
validando ou refutando informações. Ter bases para não
aceitar qualquer lixo, lembrar que papel, tela, teclado e boca
leviana aceitam manifestar qualquer coisa. É só colocar lá ou
proferir...;
18

Em breve, estará disponível o livro “Xamismo Hi-tech” da Vivência em
Cura para poder aproveitar mais sobre essa questão da magia cibernética. O
foco do livro são as Festas que Curam [ver pág. 289], entretanto haverá um
capítulo sobre essa magia cibernética já muito utilizada por quase todos nós,
entretanto ainda sem a chamar ou entender dessa foram. Ocultar comentários
de pessoas bloqueadas tornando-os visíveis somente para seus contatos, por
exemplo, faz parte disso. Pode parecer nada demais, entretanto, o é... :-p
50

Vivência em Cura.com.br

 Acompanhar as possibilidades de novas tecnologias. Ter
capacidade de adaptação aos novos meios, recursos e
manifestações tecnológicas e de comunicação surgindo cada
vez mais rapidamente.
Acrescento a isso tudo, sem medo de ser feliz e realmente divulgar a
todos o que realmente importa, ter conhecimentos e desenvolvimento
sobre:
 Educação financeira. Sim! Assim como o falei sobre o
aprendizado e desenvolvimento estético e artístico, também se
aprende e se desenvolve, muito..., sobre a arte e a ciência de
ficar rico. Como já foi dito, tudo é passível de ser aprendido,
revisado, melhorado, superado. As pessoas ricas pensam e
agem a partir de matrizes muito semelhantes. A PNL,
Programação Neurolinguística, nos ensina sobre o princípio
da modelagem: observe e aprenda com as pessoas boas e bem
sucedidas naquilo que você quer aprender. Isso vale para
qualquer área de atuação e manifestação da vida;
 Renda passiva;
 As três liberdades (financeira, de tempo e de espaço);
 As múltiplas inteligências: matemática / lógica, verbal /
linguística, corporal, espacial, musical, emocional ou
intrapessoal, interpessoal, existencial, natural, espiritual,
criativa, adaptativa e ainda outras a serem especificadas...
Nesse processo todo da Nova Alfabetização, como veremos
desdobrado mais à frente sobre a Universalidade do Conhecimento,
Fonte do Conhecimento e Sua Construção Coletiva [pág. 68], a Fonte
do Conhecimento serve e emana a e de todos nós. Bem bacana isso,
não é mesmo? 
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Amigo, amiga, não perca tempo. Existem dois tipos de conhecimento:
o primeiro é saber a resposta. O segundo é saber onde procurar a
reposta. Esse segundo tipo de conhecimento vem se tornando cada vez
mais importante. Não o espere vir até você, vá atrás dele. É bem
provável você já saber onde procurá-lo. Se não sabe, é fácil descobrir,
vá atrás. Manifeste-se. Inclua-se. Você, todos nós, somos cidadãos da
Terra e somos bem vindos e precisamos de sua inclusão e participação
de forma ativa. 

Relacionamentos Conscientes
O casal é a base da
família e a família a
base da sociedade. As
relações, de uma forma
em geral, já refletem
nossos desafios e nos
preparam, progressivamente, para o convívio
social mais abrangente,
pois a grande sociedade humana é montada a partir das relações entre os povos e civilizações, esses pelas
relações entre os grupos e, dentro desses, entre grupos menores de
pessoas até chegarmos às relações interpessoais cada vez mais
restritas até o nível de um para um.
Todas as relações são importantes para nossa cura e a cura social.
Então, vamos pegar as relações afetivas como as de maior influência
sobre todo esse contexto. Tudo o que diremos sobre elas acontece
também, em seus devidos níveis, com todas as demais.
Ter uma relação na Era da Inconsciência é totalmente diferente de
uma na Era da Consciência e é deste tipo que precisamos para curar a
nós mesmos, a sociedade, a vida.
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A primeira grande distinção entre esses dois tipos de relação é que, na
Era da Inconsciência, todos os problemas são culpa do outro. Na Era
da Consciência, você começa a distinguir o que é seu e o que é do
outro e está disposto(a) a trabalhar suas próprias questões e dar o
devido espaço para o outro trabalhar as suas próprias.
Qualquer um sabe que quando, num casal do antigo modelo, um dos
dois desperta ou começa a se trabalhar, a se terapeutizar ou ser torna
alguém na senda do Encontro Pessoal e o outro não, essa relação tende
a não durar muito mais tempo, pois a pessoa passa a assumir tudo o
que é seu e o outro continua apontando o dedo da acusação de tudo o
que não lhe agrada para o(a) parceiro(a). O peso fica muito grande
para a pessoa que resolveu se trabalhar...
Na Era da Consciência, a pessoa já sabe ser o outro apenas um espelho
refletindo seu próprio mundo interno e isso muda tudo. Nesse tipo de
relação há espaço para compreender e aceitar as prioridades da outra
pessoa, sem cobranças, mesmo isso implicando no fim da relação.
Claro, pode haver certa dor, porém muito menor do que em
relacionamentos do padrão antigo.
Na Era da Inconsciência, você espera que o outro te preencha, te faça
feliz, supra as suas necessidades. Na Era da Consciência, você sabe
ser apenas você o(a) responsável por tudo o que lhe ocorre, quer seja
pesado ou leve, agradável ou desagradável, não imputa ao outro o
peso de questões sobre sua vida e não espera que ele a resolva para
você. Nesse tipo de relação, ambos sabem ser toda relação 50% / 50%
e não existir relação 49% / 51% ou distorções ainda maiores que essa.
Nas relações conscientes, é procurado ao máximo manter o equilíbrio
entre o dar e receber e a aceitação do outro da forma que ele é. A
comunicação assertiva e não violenta é primada. Não existem agendas
ocultas19 ou, no mínimo, procura-se trazer todas as que possam existir
19

Agendas Ocultas: coisas sentidas ou pensadas, especialmente sobre o outro
ou relevantes para a relação e não ditas, quer por medo de magoar, de não ser
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à tona assim que possível. Há espaço para respirar sozinho. Cada um
tem perfeita noção de fazer parte de um pedaço da vida do parceiro e
não procura para si ser o centro da vida do outro, ou mesmo estar
presente ou dominar todos os pedaços dessa outra vida, inclusive
exigindo a anulação de espaços nos quais não possa prevalecer.
Assim, a pessoa pode ir deixando de frequentar certos lugares ou estar
com companhias das quais gostava, mas não se sente mais
“autorizada” a compartilhar. Ela deixa de ser a irmã de Fulano, filha
de Beltrano, torcedora do time tal, apreciadora do tipo de música xyz,
amiga de seus amigos e passa a ser somente, por exemplo, a esposa de
Cicrano... Triste. Vem acontecendo com bem menos intensidade do
acontecido até poucas décadas, mas ainda acontece em níveis bem
perturbadores e de formas mais veladas, porém sorrateiras e danosas.
Este assunto dá um livro tão grande e completo quanto este. O que
cabe aqui são apenas estes pequenos toques para não deixar uma
lacuna tão importante quando estamos falando dos Aspectos Sociais
da Cura. A pessoa, ou o casal, deve procurar o conhecimento, a ajuda
e as vivências necessárias para fazer a transição do antigo modelo para
o novo.
Sinais vermelhos a serem observados e para os quais se deve ir atrás
de cura sem perda de tempo alguma:
 Ciúmes (sem aquela conversa mole de que existe um ciúme
saudável. Essa manifestação é uma doença emocional séria,
devendo ser tratada)20;
aceito ou mesmo como forma de ter um trunfo sobre o outro em momento
“oportuno”. Agendas ocultas fazem a pessoa perceber, mesmo inconscientemente, que o outro não está inteiro na relação e despotencializam a energia
do casal e da troca.
20

No livro A Mente que Cura há uma explicação maior sobre a questão do
ciúme.
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 Relações cheias de barracos e baixarias. Mesmo pequenas
faltas de respeito já são um bom sinal amarelo;
 Casais que tratam um ao outro por nomes carinhosos e com
boa intenção, porém que revelam doenças de relação e
desalinhamentos sistêmicos graves, como pai / mãe, filho /
filha;21
 Sexo violento – este tema é interessante e delicado, pois para
camuflar raiva dentro de vitalidade e boa pegada é daqui para
ali. Observe os tipos de pensamentos ocorrendo em sua
cabeça e, especialmente, quais as intenções na hora da transa.
Tem vontade de machucar, de agredir?...;
 Utilização do sexo como moeda de troca para seja lá o que for
dentro da relação;
 Estar ou continuar com o outro por dó, por causa dos filhos,
por dificuldade em terminar ou qualquer outra coisa assim;
 Estar com o outro achando não ser a melhor opção que
poderia haver para si mesmo(a).
21

Minha avó materna, por exemplo, era conhecida por alguns apelidos e
nomes carinhosos. Um dele era Dona Fia. Suponho isso ter muitas chances de
estar ligado a como meu avô poderia chamá-la com um sotaque mineiro /
goiano de muitas décadas pra trás. “Oh Fia, vê isso ou aquilo outro pra mim”.
Em Constelações Familiares, vemos muito frequentemente casais organizados não como parceiros, mas um procurando no outro a satisfação de
carências não saciadas das relações com seus próprios pais. Inconscientemente, a pessoa não procura um marido ou mulher, mas um pai ou uma mãe
e isso aparece em diversas nuances da troca. Os exemplos de casais
chamando um ao outro de pai e mãe são bem mais comuns. Após a vinda dos
filhos, deixam de ser um casal, sua função inicial e original, e se tornam
prioritariamente pai e mãe. Isso tem consequências perturbadoras para o
equilíbrio e saúde da família.
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Bem, há uma lista grande de alertas e também de direcionamentos de
coisas interessantes. Mas, como dito, está além do escopo do que cabe
aqui. Isso aí foi só para dar uma assoprada no furacão. Doeu,
incomodou? Corre atrás, para o seu bem, de seu(a) parceiro(a), de seus
eventuais filhos e de toda a humanidade.
Para não te deixar na mão sem chances de reação e também para quem
quer evoluir nas relações, vão ao menos algumas indicações para
começar:
 Livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba;
 Transcrição da Palestra Para que o Amor dê Certo, do Bert
Hellinger;
 Palestra em áudio “Despertando o Coração”, do pacote Os
Sete Portais do Despertar Espiritual, da Leslie Temple;
 Livro Para que o Amor dê certo, do Bert Hellinger. Embora
tenha o mesmo nome da palestra acima, do mesmo autor, é
bem diferente dela e bem mais profundo. Apresenta estudos
de casos de seminários de constelações com casais conduzidas
por Hellinger.

Cura Sexual
Se a cura das relações é importante para a cura social e a cura dos
relacionamentos afetivos representa uma das bases mais profundas das
relações humanas, claro que a cura sexual, seu equilíbrio, tem tudo a
ver com uma sociedade saudável.
Assim como é além do escopo deste livro tratar das relações
interpessoais e afetivas, também o é abordar todas as questões da Cura
Sexual. A Vivência em Cura tem um conteúdo em desenvolvimento
apenas sobre Sexo & Cura. Algo bem interessante. Além de fazer toda
uma contextualização profunda sobre porque estamos doentes
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sexualmente, há, nesse texto amplo sobre esse assunto, propostas
claras e objetivas de como aproveitar o sexo como um canal para a
cura e a expansão da consciência. Aguarde. 
Quando vemos a quantidade e a gravidade das doenças sexualmente
transmissíveis em nós, humanos, as distorções sexuais, necessidade de
pornografia por falta de real satisfação, dentre outros indícios,
podemos constatar nosso desequilíbrio e transtornos sexuais.
Entretanto, é algo mais profundo ainda. Há questões muito fortes e
não percebidas como resultado de nossas desequalizações nessa área.
Por exemplo, o grande número de relações acabando por gerar filhos
indesejados. Quantas famílias machucadas e histórias pessoais
dolorosas em decorrência da falta de alinhamento do desejo com a real
ressonância de querer estar com quem se transa... A própria
superpopulação da Terra no momento, um desafio gravíssimo, é um
sinal de nossos distúrbios de sexualidade.
Temos também a doença da repressão, incrivelmente refletida na
questão das roupas, as quais viraram uma obsessão para esconder
nossa profunda vergonha e desconforto com o que somos. Somos
capazes de viver 30 anos dentro de uma casa com uma pessoa sem vêla nua uma única vez. Quantas mil pessoas você já viu em sua vida?
Quantos órgãos sexuais masculinos e femininos? O déficit entre um
número e o outro é gigantesco. Não admira a nossa obsessão com
isso...
Chegamos ao cúmulo de prender uma pessoa porque ela ficou nua.
Ninguém fica nu. Somos nus. Na realidade, ficamos vestidos. Então, a
pessoa vai presa por ser quem ela é...
Este assunto merece mais desenvolvimento do que o possível de
disponibilizar para esta versão 3.0 de Aspectos Sociais da Cura.22 Nas
novas versões, traremos mais coisas.
22

Dezembro / 2016.
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Existe um trabalho com bases científicas do Dr. John Veltheim, do
Body Talk, de uma vivência envolvendo a nudez sem conotação
sexual associada a abordagens de psicoterapia, bioenergética e
tradições orientais, de nome Free Fall, para nos ajudar a curar muitas
das questões da nudez, sua vergonha e os bloqueios energéticos,
psíquicos e emocionais daí decorrentes. Esse trabalho tem boas
perspectivas de acontecer no Brasil dentro em breve. Seu memorial
descritivo está todo em inglês. Assim que tivermos condições, estarão
sendo compartilhadas mais coisas a esse respeito. 
Por hora, fica este registro aqui marcando um lugar e uma presença,
mesmo que incomoda... (risos) para vermos mais sobre isso no futuro.
Para quem ficou com um gosto de quero mais ao se falar em sexo
como canal de expansão de consciência, vai um link de um pequeno
texto da Vivência em Cura sobre o assunto: Sexo e Expansão de
Consciência. É algo curto, mas começa por delinear uma questão
fundamental para quem pretende usufruir desse canal de cura, a
distinção entre apenas mais uma busca por sexo de alguma forma
diferente e o real e prévio conhecimento de estados alterados e
expansão de consciência e seu aproveitamento dentro da vivência
sexual.

Reformulação do Atual Sistema Científico Predominante na
Terra
O atual sistema científico ainda predominante no Planeta Terra, com
base na física mecanicista, tem como seu maior corolário o avanço
tecnológico. Entretanto, esse sistema tem se mostrado absolutamente
burro e incoerente, uma vez tendo gerado uma tecnologia de efeitos
colaterais destrutivos e autoinsustentáveis em seu prosseguimento,
consumindo os recursos naturais de forma desproporcional e danosa.
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É fato que com o avanço da Física Quântica e a aproximação da
Ciência com a Espiritualidade isso vem sendo amenizado. Há três
modelos metafísicos científicos23:
1. Monismo materialista – matéria dando origem à mente, fundamentação da ciência mecanicista e em desuso;
2. Dualismo – matéria mais mente;
3. Monismo transcendental – mente dando origem à matéria –
modelo atualmente aceito dentro da física quântica, preconiza
a consciência como sendo o elemento fundamental e constituinte de toda a realidade.
Embora esse avanço seja construtivo e interessante para toda a
humanidade, a fim de evitarmos a Rota de Colisão, seria interessante
darmos um salto quântico e acessarmos um paradigma científico mais
avançado do que o da nossa civilização atual. Isso já ocorreu com
outros povos aqui na Terra.

O Tzolkin
José Argueles, em O Fator Maia, apresenta o sistema de conhecimento
adotado pelo povo maia, baseado em uma matriz matemática
de frequência 13 X 20, o Tzolkin, como uma possibilidade de tecnologia harmônica em escala universal, podendo ser facilmente adotado
na Terra, trazendo transcendência de paradigmas e conceitos, dentre
eles os seguintes:
 Adoção de um novo calendário, seguindo o ciclo de trezes luas
anuais, com meses de iguais tamanho e começando sempre no
mesmo dia da semana.

23

Fonte: Luz Emergente – Bárbara Brennan (PHd em física atmosférica,
cientista da NASA por 15 anos, dentre outras credenciais e feitos).
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Inicialmente, parece esta uma ideia muito vaga e até mesmo uma
viagem sem desdobramentos e consequências tão profundas quanto
as que realmente traria em benefício de toda a humanidade.
Entretanto, não o é. Muito pelo contrário.
Vai além do que cabe neste livro desdobrar profundamente essa
questão, mas cabe dar o seu hilight: o atual calendário gregoriano
predominante no planeta, na maioria dos países, e adotado para
marcar o ano civil no mundo todo, foi claramente idealizado para
confundir as pessoas e tirá-las do tempo natural. Isso leva a um
grau de desconexão profundo das pessoas24.
Sua irregularidade conta inclusive com a confusão no nome dos
meses (setembro = mês nove; outubro = mês dez; novembro = mês
onze). Embora a Igreja Católica refute publicamente o zodíaco e
seus desdobramentos, adotou como base do calendário gregoriano
o movimento dos astros, com suas festas principais todas baseadas
neles, porém parece não tornar isso claro ou até mesmo esconder
essa informação. Carnaval, Páscoa e Corpus Christi são todas datas
definidas de acordo com o calendário lunar. A questão do Natal
também ser uma data ligada ao solstício de inverno no hemisfério
norte é algo um pouco mais controverso, então, fica aqui apenas
um toque para pesquisa de quem quiser se aprofundar no assunto.
O fato é que a proposta para a adoção do Calendário de 13 Luas
com base no Tzolkin tem o propósito de reconectar as pessoas ao
tempo natural e, consequentemente, a suas essências, servindo
como resposta de cura poderosa para o esquizoidismo coletivo pelo
qual passa a humanidade há milênios.25

24

Lembrando que a desconexão coletiva é item principal levantado no
começo deste livro como uma das coisas muito erradas em nossa sociedade...
25

Veja mais sobre o Calendário de 13 Luas em sincronariodapaz.org
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 Aqui é o melhor lugar, agora é o melhor momento. Paradigma e
pressuposto simples, profundo, transformador. Experimente,
vivencie e constate por si mesmo(a);
 Sincronicidade. Somada à questão anterior do aqui é o melhor
lugar, agora é o melhor momento, sua aplicação nos leva a
entender e aproveitar porque nos encontramos em determinadas
situações, especialmente envolvidos com determinadas pessoas. Se
você conseguir entrar nessa frequência, toda vez que se vir com
alguém em algum lugar e não souber porque isso está ocorrendo, se
aguardar um pouco, logo entenderá o que está acontecendo e qual o
propósito a ser cumprido ali;
 O tempo é a quarta dimensão. Alteração do paradigma tempo é
dinheiro para Tempo é Arte;
 Integração do entendimento e aplicabilidade de se estar integrado e
harmônico com um sistema tecnológico multidimensional, e não
apenas tridimensional como adotamos atualmente...
Esse conhecimento é o mais profundo com o qual já tomei contato. É
absolutamente fascinante tratar a respeito dele. Nas palestras,
encontros ou mesmo conversas casuais que realizo apresentando ou
trocando ideias sobre o Tzolkin, além do estado de imersão e
contemplação de seu conteúdo e profundidade que sempre surgem, via
de regra, também sempre acontecem novas percepções de seu
entendimento e alcance. É absolutamente mágico como falar dele em
grupo sempre faz manifestar a Construção Coletiva do Conhecimento.
O Tzolkin é tão profundo que, às vezes, tenho até dificuldades em
saber como colocar em prática o que ele trás. Já cheguei a divagar se
só teria condições de colocar melhor tudo o que ele trás em prática
após o despertar dos poderes paranormais, como telepatia, bilocação
(presença simultânea em dois lugares), teletransporte, vidência e
tantos outros. Entretanto, independente dessas divagações, só de ter
integrado em mim os dois conhecimentos diretos do aqui é o melhor
lugar e agora é o melhor momento e a manifestação da sincronicidade,
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as transformações e alinhamentos vindos daí já impactaram pra
melhor a minha vida para sempre. 
O Tzolkin é uma matriz matemática de 20 linhas por 13 colunas, formando um retângulo de 260 posições, dentro das quais, 52 formam
um desenho particularmente belo, harmônico, com características específicas e simétricas, formando uma espiral de hélice dupla ao redor
de um centro aberto. Essas 52 posições, denominadas de Tear dos
Maias, podem ser equiparadas ao desenho de um DNA visto de cima
para baixo, o começo de uma escala helicoidal.
Funciona como uma espécie de matriz de MMC (mínimo múltiplo
comum) e MDC (máximo divisor comum). Em outras palavras, uma
relação de frequências capaz de abarcar e envolver todas as qualidades
e manifestações do universo em 260 combinações diferentes, sendo
todas as demais apenas repetições desses mesmos padrões em escalas
de profundidade diferentes, assim como na escala musical.
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Essa é sua representação gráfica. Não se iluda, ele vai muito além
disso. Essa aí é a representação bi-dimensional de uma realidade
multidimensional e ainda mais que isso:

Dentre muitas outras, uma das coisas interessante no Tzolkin é o
resgate do aspecto qualitativo dos números e não apenas o quantitativo
que aprendemos tanto a focalizar, esquecendo desse outro
conhecimento ancestral.
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Adoção de Uma Cultura de Paz – Começando Pela
Dissolução da Competitividade
Não é mais tempo de guerra em
Gaia. Considere a Terra como o
ser vivo que realmente é e você, e
todos nós, como parte integrante
desse ser vivo. Tenha respeito e
profundidade dentro de você por
conta disso. Vi alguém dizer
sermos o sistema nervoso de Gaia
em formação. Achei isso bem
interessante.
Sempre que apresento as Estruturas de Defesas de Personalidade26
para as pessoas, a única das cinco
defesas que a maioria delas ainda
apresenta resistências ou demoram para entender a premência da
necessidade de dissolver é a defesa controladora, também conhecida
por guerreira ou psicótica, aquela que polariza a força mental mais que
todas as outras. Isso é tão forte que desenvolvi todo um texto profundo
mostrando as necessidades e vantagens de dissolvê-la, começando
pela dissolução da competitividade.
Falar que uma pessoa é uma guerreira costuma ser um elogio. Olha a
transgressão profunda e ao mesmo tempo discreta nisso: só existem
guerras porque existem guerreiros. Guerreiros são servos de uma
causa. Se a causa é boa, ele vencerá sua batalha. Se não é, ele
sucumbirá.

26

Para saber mais sobre as Estruturas de Defesa de Personalidade, acesse o
texto específico.
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Qual o maior grau a que um guerreiro pode chegar? O de general. A
partir daí, só haverá um upgrade, o de Rei. Em seu sentido sem
distorções, Rei é o Servo de Todos. Então, se você tiver resistências
para largar a guerra, ao menos escolha a maior de todas as causas, a
única invencível: a causa de todos.
Isso é tão interessante que é provável a maioria das pessoas não querer
mais guerras na Terra. Mas também é evidente muitas ainda quererem,
inclusive conscientemente. A parte triste e dura é o número de pessoas
ainda as querendo inconscientemente ser muito grande, por isso elas
ainda ocorrem. Claro...
A adoção de uma Cultura de Paz se faz muito necessária. Precisamos
passar por muitos estágios até atingi-la. Tome isso como muito sério.
Faça sua parte. Sem pressa e sem perda de tempo.
Comece por esses passos:
1. Desenvolva a Arte de Expor Ideias (e não de impor ideias...);
2. Leia o texto sobre a Dissolução da Competitividade;
3. Mergulhe no conteúdo sobre as Defesas de Personalidade.
Dissolva em você todas as camadas de todas as defesas
encontradas dentro de si. Dê respostas de cura às defesas de
todas as pessoas com quem cruzar, presencial, virtual ou
energeticamente de qualquer forma. Faça isso sem pressa e
sem perda de tempo alguma. Nós somos um e seu empenho
absoluto nisso é necessário, bem vindo, fruto de merecimento
e gratidão profundos;
4. Foque Jogos Colaborativos ao invés de jogos competitivos.
Vamos em frente.  

65

Aspectos Sociais da Cura

Manifestação da Iluminação Coletiva
As possibilidades coletivas passam, necessariamente, pela somatória
das possibilidades individuais, somando-se em progressão geométrica
entre si com os benefícios de uma e outra. A Teoria do 100º
Macaco está intimamente ligada a este ponto. Resumindo: enquanto
mais pessoas iluminadas no planeta, mais a via para a iluminação fica
fácil de ser percorrida por um número cada vez maior de pessoas. Ao
atingir determinado número, esse magnetismo e tendência passam a se
sobrepor sobre o padrão anterior da dificuldade em se chegar lá e, aí, a
força inverte, a iluminação começa a andar no rumo de ser o padrão e
não a exceção.
Eu falando de iluminação pode incorrer no risco de ser algo como um
cego em um quarto escuro procurando por um gato preto que não está
lá. Risos. O que sei de iluminação? Qual minha vivência nisso? Qual,
ao menos, a definição disso a ser considerada aqui? Hum...
Primeiramente, embora me considere espiritualmente desperto, por ter
me lembrado e vivenciado a minha própria existência espiritual e
também a de tudo o que existe, não cheguei à iluminação a que
estamos nos referindo aqui. A qual tem alguns aspectos, dentre eles os
de uma consciência não dual permanente, o fim da noção limitada e
contínua de um eu em separado, fim do sofrimento, limitação e
escassez.
O ego é a única coisa que morre, a única limitada e a única que sofre.
Apesar disso tudo, ainda encara essa nobre missão de existir e cumprir
seus propósitos. Um camaradinha e tanto, não é mesmo? Para chegar
ao tipo de iluminação acima referenciado é necessário andar no rumo
do Máximo Potencial de cada um de nós. Essa condição, por si só, já é
mais do que suficiente para justificar todos os nossos esforços
individuais e coletivos para com ela, nos comprometermos com tudo o
que somos. É uma garantia de nenhum fiapo de intenção ou
concentração vir a ser desperdiçado se escolhermos esse caminho.
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Embarque nessa jornada com todo o seu coração, força e alma. Você
precisa de você, seu ego precisa, a humanidade, Gaia e todo o
Universo. E não se trata do arquétipo de salvador e do sacrifício.
Muito pelo contrário, trata-se de uma aventura de júbilo e bênçãos, de
passar por uma primeira experiência onde todas as suas células dirão
“Quero mais” e, a partir daí, você se torna, “oficialmente” mais um na
Jornada do Encontro Pessoal rumo à Totalidade.

Reestruturação Social na Terra
A reestruturação social ampla e profunda da sociedade humana na
Terra apresenta-se como condição básica para sairmos da Rota de
Colisão. Alternativas que não a incluam são paliativos fadados ao
insucesso. Essa, por si só, é mais que uma motivação, é uma
determinante. Então, vamos pensá-la e realizá-la, nos comprometer
com ela.
Os envolvimentos, pressupostos, caminhos e os desafios serão
apresentados em seguida, compondo a parte principal de todo tratado
deste livro.
São muitos os caminhos para essa reestruturação. Por ser um assunto
vasto e abrangendo não apenas toda a população humana mundial,
mas também todos os demais seres vivos e não vivos e todos os
recursos e o próprio planeta como um todo, um consenso fechado e
definitivo de tudo devendo ser feito dificilmente seria atingido.
Principalmente por conta disso é muito importante começarmos a
levantar os caminhos, discuti-los e, principalmente, colocá-los em
prática aqui e ali. Um grande processo. O custo de fazer errado em
alguns pontos é muito maior do que o de ficarmos parados ou apenas
agindo passivamente frente ao que vier a acontecer de uma forma ou
de outra pela força dos fatos e reação da natureza.
Aqui são postos alguns desses caminhos dentro da ótica de onde vi o
mundo a partir de minhas vivências gerais, entrelaçamento de áreas de
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interesse27 e tudo permeado pela área de maior dedicação até o
momento, a da cura, tanto em nível individual quanto em grupos e
coletiva.
Mãos à obra.

Universalidade do Conhecimento
O conhecimento pertence a todos nós, entretanto, não o temos tratado
dessa forma. Por exemplo, as leis de patentes e direitos autorais
reservam a pessoas específicas determinados conteúdos ou invenções.
Ok, tudo bem, claro que as pessoas têm de viver bem e poder sustentar
a si e aos familiares delas dependentes de forma digna. O trabalho
intelectual deve ser reconhecido e recompensado. Óbvio.
Entretanto, deve-se considerar que ninguém saiu do nada para chegar
em alguma coisa. Muito pelo contrário. Qualquer gênio que já viveu,
codificou ou inventou seja lá o que for, contou com o suporte e
arcabouço de tudo já vindo antes dele. Aprendeu a falar em
determinado idioma, família, povo, cultura.
Tudo já existente antes de nós faz parte de tudo o que estamos
codificando e criando hoje. São famosos e conhecidos os estudos de
caso de invenções surgindo quase simultaneamente em locais distintos
da Terra. Mais uma vez, podemos citar o Mito do 100º Macaco como
um arcabouço embasando o que estamos colocando aqui.

27

Veja o item Por Aonde Veio Isto Tudo?... [pág. 12] para ver a relação e
entrelaçamento dessas áreas de interesse, destacando administração e
segurança pública, história, cura holística, metafísica, física quântica, religião
comparada e culturas milenares e tradicionais.
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Construção Coletiva do Conhecimento
Fica cada vez mais claro o
conhecimento ser uma construção coletiva da humanidade.
Com o advento da internet isso
ficou ainda mais forte e evidente. A Wikipedia é apenas
uma das muitas manifestações
disso, provavelmente o ícone
mais emblemático disso tudo.
Crescendo nesse caminho e
unidade, a tendência é a queda
das leis de registro de patentes
com manutenção apenas dos
registros de marcas. Um bom exemplo desse avanço foi a vitória do
Brasil na Organização Mundial da Saúde sobre a quebra do poder de
patentes dos remédios contra a AIDS em favor da vida humana em
2005.
Há idiomas nos quais se fala algo do tipo “me ocorreu uma ideia” ao
invés de “tive uma ideia”. Essa forma do “tive” uma ideia gera um
entendimento falso de a pessoa ter gerado a ideia, a criado, e,
principalmente, o conceito subliminar de ser ela a “dona” da ideia.
A forma “ocorreu” uma ideia é muito mais precisa em relação à
percepção de uma consciência mais expandida, holográfica, holística.
Muitas ideias já existem por si só, por sua própria força no universo.
Outras tantas se formam em dutos energéticos pela confluência de
muitas forças e mentes distintas. Tudo o que existiu, existe e existirá
nada mais é do que o desdobramento do ato primário da criação
divina.
O que acontece na maior parte das vezes é frequenciramos ideias já
existentes. Nada é descoberto, é apenas relembrado, resgatado de
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nossa memória ancestral. Muitos inventos e descobertas aconteceram
simultaneamente em lugares distintos dentro do planeta. Foi assim
com a fotografia, o cinema, a aviação, teoria da conservação da
energia e tantas outras coisas.
Qualquer grande invenção ou descoberta faz parte de um processo
gigantesco da criação, nada mais do que uma determinada parte em
determinado momento. Qualquer grande inventor ou gênio (fora os do
começo da humanidade, mas naqueles tempos também não havia
registro de patentes...) passou por um sistema de ensino estruturado,
aprendeu inicialmente um determinado idioma, beneficiou-se de
conhecimentos e legados já adquiridos por toda a humanidade. A
eletricidade, o telefone, a energia nuclear ou qualquer outro invento
não saíram do nada, da cabeça brilhante de seus “donos”. São parte de
um processo gigantesco. Os do começo da humanidade também, mas
é um sistema mais elaborado envolvendo crenças mais complexas de
nossa relação com tudo existente. Então, vamos deixar quieto... :-p
Veja esse trecho de um trabalho do Centro de Filosofia das Ciências
da Universidade de Lisboa:28
Num texto de 1959, Thomas Kuhn valoriza um grupo de fatores
que tiveram influência específica nas investigações dos cientistas
que descobriram a “teoria da conservação da energia”, a saber:
“conhecimento dos processos de combustão”, “interesse pelos
motores” e “filosofia da natureza” (Naturphilosophie). Reconhece,
contudo, que para além destes fatores desencadeantes, existiram
outros pré-requisitos com papel determinante tais como os
elementos conceptuais e experimentais da calorimetria e as novas
concepções químicas derivadas dos trabalhos de Lavoisier e seus
contemporâneos. Quer isto dizer que as descobertas científicas só
acontecem quando se encontram reunidas algumas condições
prévias experimentais e conceptuais que as tornam possíveis.

28

A. J. Barros Veloso – Setembro 2004 – Link para trabalho completo.
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Claro que pesquisas e tempo humano demandam recursos e merecem
ser remunerados e saudados em seus custos, riscos e méritos. Mas isso
vale para todos nós, para todas as profissões e funções sociais. A
quebra total de patentes para se tornar uma conquista social deve
passar por um processo gradual e estar associada à Equalização do
Acesso e Promoção da Riqueza [ver pág. 194] para poder se efetivar.
Nós, enquanto humanidade e, consequentemente, individualmente,
estamos perdendo demais por estarmos sujeitos a uma configuração
tão contra a inteligência, o amor e a abundância quanto o registro de
patentes, a restrição de acesso e utilização do conhecimento. O
conhecimento humano dobrava de “tamanho” a cada 10.000 anos;
posteriormente isso passou a ser a cada 5.000 anos. Essa proporção foi
gradativamente diminuindo. Descartes é considerado por alguns como
a última pessoa a dominar todo o conhecimento humano sistematizado
de sua época29, dentro das sociedades “civilizadas”. De lá pra cá, o
conhecimento começou a dobrar em escala geométrica, tornando-se
impossível uma só pessoa dominar todo ele. Até antes dos métodos
colaborativos na internet, estimava-se que o conhecimento humano
sistematizado dobrava entre cada sete a dez anos.
A invenção do computador, e posteriormente o aparecimento e
crescimento da rede mundial, fez essa perspectiva explodir e tornar-se
imprevisível. O trabalho em rede, a colaboração, compartilhamento da
informação de e recursos são uma bênção para a humanidade.
Na seção sobre Renda Mínima Universal há uma citação sobre uma
passagem do seriado Narcos [pág. 97], trazendo um conhecimento
sobre a força de sobrevivência de quem compartilha e colabora.
Lembre-se, estamos falando justamente sobre isso: para
sobrevivermos à Rota de Colisão é necessária muita colaboração para
reverter a encrenca que criamos e com a qual nos metemos...
29

René Descartes viveu de 1596 a 1650.
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Comprometimento com Fontes Limpas e Inesgotáveis de
Energia

Dos muitos assuntos tratados neste livro, este seja talvez o de mais
fácil consenso externo e absorção por todas as pessoas. Digo
“externo”, pois parece ser um ponto e um fato racionalmente que
“deveria” ser acatado e acolhido por todos. Entretanto, se ainda não
atingimos autonomia humana na utilização de fontes limpas,
renováveis e inesgotáveis de energia é porque isso ainda não é a
forma-pensamento dominante em nosso inconsciente coletivo e há,
sim, pessoas decididamente contra isso.
Dois fatos interligados a serem considerados:
1. Não temos, ainda, autonomia mundial na geração de fontes de
energia limpas, renováveis e inesgotáveis não por conta de
limitações tecnológicas, muito menos por capacidade intelectual de
conhecimento sistematizado já atingido ou potencial para tanto. Já
temos isso tudo há um bom tempo;
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2. Não temos ainda essa autonomia por conta de fatores ligados à
manutenção do poder econômico e político dos atuais detentores
das fontes fósseis e esgotáveis, especialmente, do petróleo. A
mentalidade de miséria e de escassez parece fazer, de alguma
forma, as pessoas hoje detentoras de altíssimos lucros com o
petróleo e seus derivados acharem que vão ficar pobres se
passarmos a utilizar outras fontes de energia... Triste, mas
verdadeiro.
O ser humano, de uma forma em geral, ainda possui muito apego e
medo da mudança. Somente a partir do aumento do quantum de
pessoas trabalhando a si próprias, se terapeutizando, superando seus
medos e limitações é que poderemos espalhar um sentimento maior de
confiança e fim da mentalidade de escassez em toda a humanidade.
Faça sua parte, trabalhe a si mesmo(a).
Gosto muito de divulgar um texto chamado “Energia Ponto Zero”, do
cientista Mark Comings30. Uma de suas passagens diz o seguinte:
As implicações destas perspectivas são enormes porque, em lugar de
considerar o vazio como uma vacuidade morta, totalmente vazia,
resulta que na verdade é um infinito campo exuberante de abundância
e potencial, e nós mesmos e nossos corpos somos parte da
continuidade dessa infinita abundância. Atualmente, existem vários
pesquisadores que estão trabalhando para conseguir elaborar aparelhos
que nos permitam obter energia elétrica a partir da Energia Ponto
Zero, e que conseguiram comprovar que isso é possível. É evidente
que existe grande resistência para mostrar tudo que se sabe sobre isso.
A ciência da Energia Ponto Zero demonstra os benefícios de uma
realidade onde, não a escassez, mas a abundância vigora. Agora os
recursos são escassos e a sua utilização é baseada no medo. Fala-se
que existe uma escassez de energia e que devemos competir para
conseguir esses recursos limitados. Claro, é assim, se pensarmos
somente a partir do petróleo puro e dos reatores nucleares. Todos estes
30

zeropoint.ca/markcomings.htm
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métodos de produzir energia contaminam e têm resíduos daninhos
para o Planeta. O problema (que na verdade não considero um
problema) com a Energia Ponto Zero, é que ela é abundante e gratuita.
Esta tecnologia, de fato, nos permite um mundo no qual tem toda a
energia que queremos, gratuita e limpa, sem nenhum prejuízo para o
Planeta.

Bem, assim como Mark enfoca em seu texto, também gosto de
ressaltar ser o desafio não tecnológico e sim humano e espiritual. Em
outro trecho ele nos diz “A única resistência a isso é a consciência do
medo, a escassez e a cobiça. Entretanto à medida que mais e mais
pessoas reconheçam a infinita abundância dentro de si mesmas, será
fácil reconhecer a abundância externa”. Essa é uma verdade muito
forte.
Com apenas um pouco de procura na internet, você encontrará muitas
informações sobre novas tecnologias com exemplos práticos e já
existentes disso, como o Motor Magnético e o Carro movido a ar. As
soluções são muitas, energia provinda das ondas do mar, da própria
terra, captação de elétrons livres e muitas outras.
Infelizmente, se você se aprofundar nessa pesquisa, é provável
também se deparar com informações, desde o século XIX, de pessoas
com iniciativas para tecnologias limpas, renováveis, baratas,
abundantes ou mesmo infinitas e de livre acesso a todos terem sido
desacreditadas, silenciadas ou mesmo mortas.
Essas tecnologias são mais antigas do que talvez você possa supor. As
pirâmides foram construídas com princípios de eletromagnetismo, os
mesmos utilizados para a confecção do trem bala... Algo muito
interessante sobre elas é que foram “descobertas” inicialmente por
arqueólogos, os quais acabaram interpretando-as como templos
mortuários e obras megalomaníacas e meio sem sentido. Estudadas
por físicos quânticos, revelaram-se máquinas quânticas de produção
de energia taquiônica, ligada a emparelhamento de partículas subatô-
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micas de polaridades opostas.31 Nikola Tesla estudou esse tipo de
energia e propôs ainda no final do século XIX um projeto de energia
limpa, abundante e inesgotável para todos os seres humanos na
Terra.32
A revolução advinda da adoção de fontes limpas e inesgotáveis de
energia é gigante. Toda a manutenção da sobrevivência humana na
Terra ficará muito, muito mais fácil mesmo. Muitas das ideias
propostas neste livro, como Fim dos Alugueis e Renda Mínima
Universal para todos poderão lhe parecer absurdas, mas você poderá
estar considerando o atual paradigma de miséria e escassez no seu
julgamento. Quando o paradigma for outro, essas coisas serão todas
facilmente possíveis. Já o são e serão ainda mais.
Energia limpa e inesgotável não implica apenas em você não precisar
mais abastecer o carro ou não mais pagar a conta de energia elétrica.
Lembre-se de que toda a produção industrial depende de energia e
também toda a distribuição de bens tangíveis. Os custos da vida
humana na Terra cairão para níveis muito baixos. O próprio
deslocamento e necessidade de transporte também cairão bastante em
decorrência das novas tecnologias.
Tudo o que existe no mundo manifesto vem do não manifesto. Tudo o
que existe construído pelo ser humano veio, primeiramente, de suas
aspirações, ideias e ideais interiores. Ao vivenciar a geração de
energia dentro de você mesmo(a), o que pode ser experienciado, por
31

Veja a série O Olho de Hórus, partes 5 e 6 [pág. 307].

32

Interessante notar que a Wikipédia, seguindo um padrão de fontes
confiáveis..., cita muitas das invenções de Tesla e sua história sem ao menos
tocar nesse assunto, nem mesmo para dizer ser uma polêmica. Aprofundando
um pouco mais sua pesquisa na rede, você encontrará muitas referências a
isso, documentários inclusive. Indico, no momento, um vídeo do Youtube
numa linguagem com traços um tanto parciais e passionais, mas, mesmo
assim, uma referência para você aprofundar sua pesquisa...
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exemplo, dentro da meditação, você contribui para superarmos as
barreiras que ainda temos nos atrelando à escassez, limitação e
separatividade.
Vamos nos comprometer com as energias limpas e inesgotáveis. O
querer tem três níveis:
1. O primeiro é “eu quero”, ou seja, eu pego o que cair no meu
colo. É um nível muito fraco e pode ficar por longos períodos
apenas gerando ciclos de querência, de falta e escassez;
2. O segundo é “eu escolho”. A escolha tem uma energia mais
forte, pois escolher quer dizer eliminar todas as outras
alternativas;
3. O terceiro é “eu me comprometo”. O comprometimento é
foda. Significa fazer o que for necessário, pelo tempo que for
necessário até atingir o objetivo almejado.
Vamos em frente. Comprometidos com as Energias Limpas e
Inesgotáveis. 

Retomada do Sistema Coletivo de Convivência em
Estruturas de Vilas, Comunas e Aldeias
Muitas pessoas ligadas aos movimentos de Encontro Pessoal e
Expansão da Consciência já resgataram a lembrança de só ser possível
concretizar realizações individuais e coletivas harmônicas quando
estão de bem consigo mesmas. Conceitos como a prática da
meditação, da interiorização, da paz interior e ecologia pessoal são
prioridade para qualquer tipo de vida equilibrada, feliz e prazerosa.
A vida na Terra já foi tão densa que, para atingir estados elevados de
consciência e paz, era necessário um total, longo e profundo
isolamento por parte de quem aspirasse a tal ideal. As pessoas iam
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para cavernas ou pequenos grupos em mosteiros focados nesse
propósito.
Evitar a Rota de Colisão exige uma reconstrução social total e
completa. Milhões de praticantes do Encontro Pessoal já constataram
que, embora ajude muito, é impossível se manter bem, viver um estilo
de vida prazeroso, saudável e sustentável, por mais meditação e
práticas de desenvolvimento que se realize, dentro do atual modelo de
convivência urbana predominante em todo o mundo.
A retomada do sistema coletivo de convivência em estruturas de vilas,
comunas e aldeias, concomitantemente com a desurbanização e
reflorestamento dos atuais centros urbanos, especialmente das
metrópoles, é uma condição inevitável para atingirmos uma situação
de existência saudável, sustentável, coerente, feliz e de paz no planeta
Terra. Todas as outras alternativas e possibilidades em relação aos
centros urbanos são apenas paliativos mixurucas e até mesmo vazios,
levando, mais cedo ou mais tarde, para a insustentabilidade da vida
humana por aqui.
No livro “Conversando com Deus – vol. III” há uma exposição muito
interessante, até mesmo poética, descrevendo as civilizações
avançadas vivendo dessa forma “mais tribal”.
Assisti a um documentário, muito bem feito, sobre a cidade de São
Paulo exibido pela TV estatal brasileira, por volta de 2005, mostrando
aquela cidade sobre diversos aspectos. Na parte reservada aos
ambientalistas, foi muito interessante perceber o quanto mesmo eles
estão tão envoltos pelo “surto matrix”, falando apenas que, para o
crescimento da cidade, é necessário, até determinados prazos, criados
bolsões pluviais e cinturões verdes aqui e ali. Mesmo os ambientalistas operam suas mentes dentro do paradigma que as cidades vão (ou
devem...) crescer mais e mais, e não diminuir...
A real situação é a seguinte: se hoje um centro urbano tem 10 milhões
de habitantes, pensá-lo daqui a 50 anos com 20 milhões é uma
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insanidade. Devemos projetá-lo para 15 milhões de habitantes em 40
anos, 12 milhões em 55, 10 em 60, 8 em 70, 7 em 80, 5 milhões de
habitantes em 100 anos. Isso é uma questão de sobrevivência da
espécie, da vida e até mesmo do planeta.
Os números e os cálculos podem variar, mas a tônica desse exemplo aí
é clara e para a qual não há alternativa: manter a vida na Terra
depende, dentre outras coisas, de desconstruirmos as cidades, derrubar
prédios e plantar árvores em seus lugares; destruir pistas nos centros
urbanos, retirar concreto, diminuir ao mínimo a circulação de
veículos; pulverizar a densidade populacional; resgatar os cursos dos
rios para o seio das comunidades e vice-versa, levar as comunidades
para os cursos dos rios.
Nossa insanidade tornou-se tão estúpida ao ponto de as pessoas serem
impedidas de chegarem perto das nascentes de água, pois nossa
capacidade de destruir a tudo o que na natureza temos tocado tem sido
um Toque de Midas às avessas. 
A maioria de nós somos seres urbanos e todos já envolvidos com a
Jornada de Encontro Pessoal facilmente relutam com a vida nas
grandes cidades. Há uma dualidade, ao mesmo tempo em que se
procura a paz de um ambiente pouco povoado ainda existe a
necessidade das trocas possíveis apenas quando há um grande número
de pessoas em volta. Entretanto, essa necessidade da troca com muitos
tem dois aspectos a se considerar propostos neste livro capazes de
resolver esse dilema:
1. O esquema proposto de retomada da convivência em vilas,
comunas e aldeias resolve bem a questão da necessidade de
troca e convivência com outras pessoas, o que acabamos por
buscar de uma forma fria e sem qualidade dentro dos grandes
centros urbanos. Pude experimentar e constatar isso, diversas
vezes, em festivais de música eletrônica montados longe dos
centros urbanos, inseridos em contextos de natureza
abundante, inclusive com cursos generosos de águas límpidas.
78

Vivência em Cura.com.br

Nessas situações, pequenas cidades com 300, 800, 1.000,
3.000 e até 5.000 pessoas conseguiam viver em harmonia
durante quatro a dez dias de forma bem interessante33. Claro
ser esse um período curto. Entretanto, o modelo é válido e
possível de ser implementado em larga escala considerando
nossos meios tecnológicos já disponíveis e a capacidade de
interconexão de comunicação e meios de transporte e
abastecimento entre milhares desses pequenos centros que
podemos construir e interligar de diversas formas;
2. Muito da necessidade de estarmos cercados de muitas pessoas
tem raízes em questões ligadas a desequilíbrios nossos. Ao
curarmos esses pontos, suas implicações nos deixam mais
livres para ficarmos mais sossegados, sozinhos e tranquilos
por longos períodos e ainda assim em paz. A necessidade do
outro, especialmente de muitas pessoas, pode estar fortemente
influenciada por questões como medo puro e simples de ficar
sozinho; inquietação; necessidade de tumulto externo para
anular o tumulto interno; carência e outras tantas questões
nesse mesmo sentido. Tudo isso passível de cura. 

Princípios para a Implementação de Grupos e Comunidades
Sustentáveis e Harmônicos
Embora tenha tido quantitativamente poucas experiências na formação
de comunidades sustentáveis, todas foram significativas (inclusive
uma muito bem sucedida) e tenho uma forte veia para observar e
sistematizar as coisas. Então, os toques dados aqui podem ser
preciosos para qualquer um pretendendo montar ou participar de uma
comunidade assim. Mesmo você não tendo essa intenção, ao ler os
princípios abaixo, isso irá ajudá-lo(a) a entender e conviver melhor em
grupos de uma forma em geral e também aumentará o quantum de
33

Para ver mais sobre esses festivais e resposta de cura que propomos
retomando-os e revitalizando-os, veja o capítulo Festas que Curam [pág. 289].
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consciência de todos aqueles envolvidos, cada vez mais, na
implementação de grupos, aldeias, vilas, ecovilas, condomínios e
comunidades sustentáveis e harmônicas.
Antes de entrar para um grupo assim já formado, procure saber se ele
tem um estatuto escrito e assinado onde todos os pontos abaixo estão
estabelecidos. Se estiver pensando em formar uma comunidade assim,
percorra previamente essas etapas todas. Pode acreditar, será bem
mais fácil.
Para a formação de grupos harmônicos de convivência, no geral, há
dois estágios básicos: primeiramente, alguém ou um grupo pequeno de
pessoas têm uma ideia e um propósito sobre isso. Em algumas vezes,
um grupo maior de pessoas também pode ter esse mesmo tipo de ideia
um pouco mais coletivamente. Entretanto, normalmente, quando essa
ideia ocorre em um grupo maior é mais especulativa e de intenção
apenas. Quando vai para o primeiro estágio de materialização efetiva,
quando se tem uma perspectiva real de possibilidade, com um
determinado local e/ou capital disponível para fazer acontecer,
normalmente haverá uma nova diminuição do grupo central antes de
poder realmente ser aberta a participação efetiva para um grupo maior
de pessoas.
Então, essa fase com poucas pessoas é a ideal para ser montado tudo
colocado adiante. O objetivo é ao menos esses pontos todos constarem
em um estatuto. Então, irão aderir ao projeto aqueles de acordo com
esse documento. Se houver alterações nele com a entrada de outras
pessoas, tudo bem, pois todos aqueles que permanecerem irão
concordar com essas alterações ou irão sair... Este é o segundo
estágio, o de chamar novas pessoas ou de troca das já existentes.
Seu estatuto deverá conter, então, no mínimo essas partes:
 Propósito geral – porque a comunidade existe e com quais

propósitos. Simplesmente para local de repouso, tipo casa de
campo ou praia, para moradia, para ser sustentável, para ter
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princípios de ecologia, permacultura ou coisas assim? Nada disso?
Tudo bem, o importante é isto estar estabelecido;
 Localização geral do empreendimento e sua distribuição física.

Quantas quotas, quais tamanhos, utilizações etc;
 Sistema de tomada de decisões. Este ponto é muito importante.

Todos são. Este, particularmente.
Fiz parte de uma comunidade recém-formada. Conhecemos-nos no
cartório, na hora de assinar a compra, pois fomos previamente
juntados por alguém com interesses em comunidade desse tipo que
atraiu todos nós, também interessados no mesmo tipo de coisa, e
nos passou o empreendimento. Onze cotas. Quando começamos a
colocar o projeto para frente, como todas as comunidades, tivemos
divergências. Um grupo queria realizar e outro planejar. As coisas
ficaram 95% paradas. Nos impasses, o grupo querendo realizar foi
barrado pelo que queria planejar. Nem uma coisa, nem outra
aconteceram, pois mesmo dez pessoas querendo uma coisa e
apenas uma querendo outra, não se podia ir pra frente, pois nem o
critério de tomada de decisão havia sido definido. Quem disse que
era democracia?... Mesmo tendo dinheiro em caixa, não fizemos
nada por quase dois anos, nem mesmo um banheiro para facilitar o
acampamento e as visitas na terra para começar obras, curtir,
descansar, plantar, enfim, tomar conta do empreendimento e fazêlo prosperar.
Sugiro a seguinte ordem de critério de tomada de decisões:
1) Consenso – fácil de entender porque é o primeiro. Claro. Se
todos concordam, é só seguir em frente. Não teve consenso, segue
para próximo critério;
2) Meritocracia – decide e/ou vota sobre a questão quem tem
mérito para sobre ela decidir. Como este pode ser um ponto
controverso acontecendo em algumas vezes e em outras não, claro
que devemos ter novos métodos disponíveis em seguida, caso a
meritocracia não seja possível. Em alguns casos, nem mesmo a
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definição de quem tem o mérito para decidir sobre determinadas
coisas poderá ter sido definido. Entretanto, toda vez que esse
método já estiver previamente estabelecido ou sempre que puder
ser definido para cada caso em relação à vivência do grupo, deve ir
sendo codificado e exercido. Um exemplo: decide sobre o que vai
ser plantado ou não na comunidade, mesmo nas áreas comuns de
plantio, quem nela está vivendo e/ou aplicando capital para essa
questão. Veja bem, não estou dizendo ser um critério certo ou
melhor que outros, mas é apenas um critério sobre o qual as
pessoas podem concordar. Outro exemplo: decide sobre os reparos
dos materiais, equipamentos e construções das partes coletivas da
comunidade, numa alçadas de até R$ 3.000,00, quem nela está
vivendo efetivamente. Acontece muito a situação de pessoas não
envolvidas diretamente nas questões, muitas vezes distantes física
e efetivamente do empreendimento, ficarem em planos de
idealização e sem o envolvimento da real situação de quem está à
frente ou efetivamente envolvido em seu dia-a-dia, os problemas,
desafios e recursos disponíveis de solução. Essas pessoas distantes
ficam, então, dando pitacos desconexos, às vezes até com boa
vontade, entretanto sem fundamento e, outras tantas vezes, pior
ainda, apenas por ego, vaidade ou carência de quererem aparecer
de alguma forma. Um saco... . A adoção da meritocracia tem um
potencial muito bom para equalizar esse tipo de coisa;
3) Democracia – não teve definição de mérito para decisão, partese para a democracia, inclusive com a definição de critérios de
desempate, caso necessário. Lembrando que há um sistema misto
entre meritocracia e democracia onde para algumas questões
podem ser estabelecidos pesos diferentes para os votos de acordo
determinados critérios ligados à questão em consideração.
Havendo critérios de desempate na democracia, as questões e
projetos sempre andarão.
O mais caro para a comunidade, salvo casos esdrúxulos..., não é
tomar uma decisão danosa ou trazendo prejuízo, mas sim ficar na
estagnação e não tomar decisão nenhuma. Pessoas bem sucedidas
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decidem rápido e mudam lentamente. Pessoas mal sucedidas
demoram pra decidir e mudam rápido...
 Animais – serão permitidos ou não? Quais tipos, em quais

condições. Por exemplo: cachorros apenas os de raça média e
pequena, dos tipos das raças x, y, z. Cachorros de grande porte não.
Ou não serão aceitos cachorros e gatos. Ou cachorros de grande
porte, quando fora do cercado da área privada, só serão permitidos
com coleira e focinheira. Não será permitida a criação de qualquer
tipo de animal para abate e por aí vai...;
 Espaços comuns – quais são e quais seus critérios de utilização;
 Fonte de sustentabilidade da comunidade / grupo – A comunidade

não terá uma fonte de renda em si mesma, cada integrante irá
trabalhar em seus empregos convencionais e colocar dinheiro
advindo daí nela? Terá um propósito ou coesão em comum que
permitirá em parte ou integralmente a sustentabilidade? Qual será?
Agrofloresta, eventos terapêuticos, turismo rural, produção de
determinado produto? É muito importante e interessante este
tópico, pois a partir dele podem ser reunidos grupos com
afinidades e propósitos profundos, profissionais de uma mesma
área ou complementares para se atingir a sustentabilidade
pretendida. Esta questão também orienta muitas outras em relação
à comunidade. Por exemplo, se o propósito é o plantio para ganho
de dinheiro, pode ser até mesmo que, em determinadas épocas, não
seja adequado receber visitantes por conta disso, por conta de
questões operacionais. O propósito é turismo terapêutico ou rural?
Várias regras e condicionantes terão de ser estabelecidas para
viabilizar isso da melhor forma. Se o propósito é receber pessoas
para ganhar dinheiro, isso interfere diretamente na qualidade e
formas ou não de descanso e privacidade das pessoas. Compreende?...;
 Critério de Venda de Cotas – Ao sair da comunidade, qual o

critério de venda da cota da pessoa? Quais os critérios para aceitar
substitutos para aquela cota? Quando este ponto não é definido
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previamente pode gerar brigas intensas quando chegar a época de
saída de cotistas da comunidade;
 Utilização de substâncias – Quais substâncias são permitidas ou

não dentro do contexto da comunidade? Por exemplo, mesmo que
seja legal, o uso do álcool pode não ser permitido em determinada
comunidade que não queira sua presença por ali. Às vezes, a
substância pode ser permitida, porém, somente em determinadas
circunstâncias ou determinados locais...;
 Taxas de manutenção e multas por descumprimentos – Além das

taxas de condomínio, extras e outras nesse sentido, é muito
importante estabelecer multas ou sanções para o descumprimento
de cada uma das questões levantadas nesse estatuto a ser realizado,
com critérios de aumento e proporcionalidade em caso de
reincidência ou continuidade com a(s) falta(s). No caso de veto à
continuidade de determinado cotista à comunidade, devem ser
previamente claros os critérios de venda e substituição de sua cota,
se serão iguais à eventualidade dele mesmo resolver sair por conta
própria ou se haverá diferenças em relação a ter sido constatada a
sua incompatibilidade de continuar em decorrência de determinados descumprimentos do estatuto;
 Festas, recepção de visitantes, som – quais são os critérios para a

realização de festas, número máximo permitido de pessoas dentro
da comunidade nesses eventos, qual a altura máxima de som em
dias de rotina de acordo com quais horários; quais os critérios para
recepção de visitantes de uma forma em geral;
 Naturismo e outras práticas sociais incomuns, mesmo que naturais

– são permitidas ou não? Quais? Em quais condições?
 Tipos de construções permitidas – Por exemplo, determinada

comunidade pode ter a opção de apenas permitir bioconstruções,
vetar a utilização de fossas negras, ter um gabarito em relação aos
terrenos e localidades dentro das cotas e do condomínio de uma
forma em geral, gabarito aéreo etc;
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mínimos – se a comunidade tem um propósito sustentável, é
imprescindível seus integrantes fazerem trabalhos terapêuticos e de
dinâmicas de grupo entre si, contemplando todos os integrantes.
Esses trabalhos podem ser conduzidos por integrantes do próprio
grupo. Entretanto, ao menos um deles, por ano, deve ser conduzido
por facilitador externo. Ao menos dois desses encontros, por ano,
devem trazer dinâmicas que facilitem a colocação e trato de
questões interpessoais, que não estejam indo bem, entre os
integrantes do grupo. Recomendo conversas, sempre que
necessário, na roda de fogueira, com o fogo aceso, para “lavar a
roupa suja” por conta de interações que somatizaram rescaldos,
feridas emocionais, palavras não ditas ou agendas ocultas que
devam ser trazidas à tona. É importante ao menos uma reunião por
ano de reavaliação de como anda o atingimento dos propósitos e
projetos em comum do grupo. Fora isso, é muito importante que
ocorram festas e encontros de confraternização e celebração
restritos aos integrantes da comunidade e outros também abertos a
convidados.
Outros toques, em separado a esses todos, ficam por conta do cuidado
com as interações virtuais e o respeito à lei sistêmica da hierarquia.
É muito comum nesses grupos virtuais as pessoas falarem o que vem à
tona sem filtro. Posteriormente, quando estão frente a frente com as
pessoas com as quais deixaram suas agressões expressas nas
mensagens virtuais, ficam cheias de conversa mole para tentar fazer
do dito não dito. A palavra lançada não tem volta.
Claro que devemos ser sinceros. Entretanto, há muitas formas de
trazer verdade e sinceridade à tona. Verdade sem amor machuca, fere
desnecessariamente e pode macular as relações irreparavelmente.
Comunicação assertiva é importante. Dar respostas proporcionais aos
estímulos também. Saber se colocar adequadamente sem deixar
passarem por cima de você e sem atropelar os outros, também. Há
muitos caminhos para isso. Indico um para começar, o texto da
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Vivência em Cura sobre Palavras Não Ditas. As dinâmicas e
facilitações em grupo sugeridas no último item acima são justamente
para coisas assim e tantas outras... 
Para o estabelecimento de comunidades, é muito importante o respeito
à lei da hierarquia segundo o princípio das Constelações Familiares:
quem chega primeiro tem precedência. Isso deve ser observado para a
implementação de comunidades e núcleos fluir de forma ressonante.
Comunidades que desrespeitam moradores anteriores de uma
localidade nesse quesito tendem a ruírem. A comuna do Osho no
Oregon é um dos exemplos mais ricos do descumprimento dessa
observância. Veja o documentário Wild Wild Country, disponível no
Netflix, para acompanhar este estudo. Uma comunidade prevista para
10.000 habitantes, chegando a cerca de 3.000 moradores, com
investimentos milionários, foi inviabilizada ao tentar se estabelecer
em uma pequena cidade de apenas 40 famílias, das quais chegou a
comprar as propriedades de 20 delas. As 20 restantes tiveram respaldo
o suficiente para moverem forças que levaram à ruína de todo o
gigantesco projeto.
Portanto, a hierarquia vale não apenas em relação à comunidade já
estabelecida, quem começa e/ou chega antes tem precedência em
relação a quem chega depois, mas também em relação ao
estabelecimento inicial da comunidade em relação às populações e
habitantes anteriormente já ocupantes da região. O adequado trabalho,
claro, de aproximação, honra e beneficiamento de quem já se encontra
na localidade antes do começo da comunidade deve ser realizado,
considerando as proporções do empreendimento, seus impactos para
os habitantes nativos e como isso deve ser realizado de forma
assertiva e equilibrada.
Promover comunidades sustentáveis e harmônicas treina a todos nós,
numa escala menor, porém muito importante, em construir sistemas de
vida como forma de adquirir e codificar conhecimento. Veja o
próximo item...
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Cidades Míticas de Aquisição e Codificação de
Conhecimento

Há um mito hopi Citado por José Arguelles em "O Fator Maia":
"...mito hopi referente a Palat-Kwapi, a Misteriosa Cidade
Vermelha do Sul. A história conta as migrações para as terras
quentes do sul e a construção da cidade-templo de Palat-Kwapi,
com seus quatro planos. Porém, o objetivo da construção é apenas
o de obter e consolidar um sistema de conhecimento. A ordem é de
os construtores abandonarem a cidade, deixando-a como um
memorial desse conhecimento, depois de terminada a obra.
Esquecendo a ordem, os habitantes começam a entrar em
decadência, mas uma rivalidade entre clãs faz com que despertem.
Recordando-se de sua missão, as pessoas finalmente abandonam
Palat-Kwapi, a Misteriosa Cidade Vermelha do Sul."
Esse mito está intimamente associado a outro mito universal que
esteve, de uma forma ou de outra, presente em todas as civilizações, o
mito da existência e manifestação de uma dita “Idade do Ouro”. Esse
é um tempo dentro do qual reinam a abundância, a sabedoria, a paz e a
harmonia entre os seres humanos e o meio. É ligado ao “eterno
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retorno” por sustentar que esse tempo sempre volta à humanidade e
perdura por um determinado período, voltando posteriormente para
uma polarização de uma fase de expiação coletiva.
A ligação entre esses dois mitos se faz entender pelo pressuposto de
apenas uma civilização encontrando-se dentro da Idade do Ouro poder
se dar à tarefa de partir para uma obra do porte de erguer toda uma
cidade planejada ou qualquer outra grande obra ligada a aspectos
místicos e/ou de mapeamento e registro do tempo e coordenadas
galácticas do planeta Terra (como a Esfinge, Stonehenge e tantas
outras), uma vez suas energias não estarem desviadas para
necessidades básicas anteriores como, por exemplo, manutenção da
vida e da espécie, adequação e abrigo em relação ao meio ambiente,
convívio humano pacífico e gratificante, dentre outras necessidades
básicas. Construir uma obra como as citadas é uma necessidade ligada
a anseios espirituais profundos, envolvendo a busca, consolidação e
codificação de conhecimento, a qual só pode ser satisfeita em meio à
abundância, paz e harmonia energética, material e espiritual.
Esse mito hopi está associado ao ciclo de deslocamento da história das
pirâmides dentro do planeta Terra. A história de Brasília está
intimamente ligada a esse tipo de questão. Há muitos livros sobre os
aspectos místicos de Brasília. No texto “Lembranças de Atlântida” há
uma breve referência a isso, citando o sonho de Dom Bosco ligando
Brasília à idade do ouro. A forma de vida na capital brasileira traz em
si claramente essa questão de busca e aquisição de um conhecimento,
servindo de exemplo como modelo de convívio urbano em uma área
onde podem ser otimizados aspectos como segurança pública,
densidade adequada de habitantes em relação à qualidade de vida e
ainda tantas outras questões34.

34

Brasília teve em seu modelo inicial o Plano Piloto, a base central da cidade,
com esse tipo de concepção, tendo sido posteriormente desvirtuado em
decorrência de uma atitude política local com interesse pessoal sobreposto ao
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Entretanto, para construir uma cidade do porte de Brasília ou uma
obra do porte de uma grande pirâmide, por exemplo, é necessária a
confluência não apenas de algumas pessoas, mas de toda uma
civilização, incluindo aí ciclos de gerações. Esse tipo de exigência
denota a aceitação e o entendimento de uma inteligência astral
superior, da qual todos somos participantes, definindo ciclos de
gerações de pessoas nascendo em determinado local, numa
determinada época e com determinados propósitos ligados a conclusão
e aproveitamento dessas obras.
Esse tipo de exigência sempre passa por pontos muito delicados. A
saber:
1) O nascimento de seres humanos demanda um processo total de
esquecimento das ligações do astral e do carma. Essa condição faz,
durante a jornada, as pessoas duvidarem e se questionarem em
relação ao propósito das obras que elas próprias estão realizando
(fato esse bem demonstrado no mito hopi citado, desdobrando-se
na descrença daqueles que permanecem em Palat-Kwapi por
cobiça pelo poder e domínio sobre a monumental cidade erguida
durante a idade do ouro e se veem, então, brigando pelo poder,
quando acordam de seu transe e resolvem seguir os que já partiram
para um novo degrau dentro da linha de evolução cósmica – o
texto Lembranças de Atlântida descreve uma situação muito
semelhante a essa...);
2) A definição prévia de um povo para uma manifestação de uma
obra desse porte pode gerar desconfiança, desentendimento,
dúvidas e descrenças em outros povos, alimentando dissonância e
até mesmo rivalidades;

interesse público, criando um curral eleitoral e sabotando o crescimento
populacional adequado para o plano inicialmente estabelecido.
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3) O propósito desse tipo de obra é um assunto intimamente ligado a
uma outra questão ganhando peso, atualmente, dentro dos círculos
esotéricos e espirituais: a Transição Planetária, um conceito
segundo o qual os planetas, enquanto seres cósmicos, também
passam por processos de expansão e evolução indo além do que
hoje a astronomia aceita, os identificando “apenas” como antigas
estrelas que tinham seus próprios sistemas de influência e foram
resfriando até perderem magnetismo, entraram em colapso,
navegaram pelo espaço até orbitar estrelas maiores ainda ativas. No
conceito de transição planetária, esses astros são passíveis de
abrigar seres mais ou menos densos em seus processos de
encarnação e evolução, atraindo magneticamente apenas aqueles
com uma frequência ressonante às suas. Isso implica que os corpos
astrais representados pelos planetas passam por evolução de
consciência e de frequência, desdobrando-se na possibilidade de
grandes direcionamentos de encarne e desencarne coletivos de
diversas espécies diferentes, além de influenciar sobremaneira a
saga dos espíritos humanos pelo cosmos de uma forma em geral e
ainda, internamente, dentro de cada planeta onde há vida humana.
Veja no texto sobre os Festivais Trance a análise das cidades
montadas para aqueles eventos como modelos globais para a
construção de novos projetos de convivência em sociedade. Cidades
ou monumentos como pirâmides podem não estar ao alcance em larga
em escala, entretanto esse processo de montar sistemas de convívio
em comunidades é acessível a uma larga faixa de pessoas e deve ser
considerado como um método de evolução e transição social ao
mesmo tempo.

Significativa e Gradual Redução no Número de Seres
Humanos no Planeta
Ao fazermos a reestruturação proposta neste livro, os problemas
decorrentes da hiperpolução humana no planeta atualmente serão
bastante amenizados, especialmente por conta da adoção de fontes de
energia limpas e inesgotáveis, o fim do deslocamento humano
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excessivo e desnecessário, a desconstrução das cidades e retomada do
sistema de coletivo de convivência e morada em vilas e aldeias.
Entretanto, ainda assim, é muita gente para o tamanho do nosso
planeta. Muito bom o índice de crescimento populacional vir
diminuindo desde 196335. Aquelas famílias com 10, 15, 20 filhos são
cada vez mais raras. Isso é um reflexo de várias coisas, dentre elas do
acesso à informação e condições socioculturais mais privilegiadas se
alastrando por todo o mundo. As regiões ainda com maior taxa de
natalidade por casal são justamente as menos favorecidas econômica e
socioculturalmente falando.
O chamado e impulso para a maternidade e paternidade são sagrados e
inquestionáveis. A força da espécie age muito além da força dos
indivíduos e a força da vida é superior à das espécies. Quando alguém
sente impulso reprodutivo não é questão de refrearmos, está além de
nossas capacidades. Mas as forças superiores também têm sua forma
de fazer equilíbrio. Está a nosso alcance, no momento, intencionarmos
a diminuição do número de seres humanos em Gaia e estamos sendo
chamados a isso pelo despertar de nossas consciências, de modo a
orquestrar equilíbrio e harmonia para todos os seres viventes neste
planeta.
Isso demanda ações em todos os níveis. Despertar individual e
coletivo. Cura da nossa sexualidade, desejo e pulsões, justamente o
que nos faz reproduzir. Entendimento da subida da expectativa de vida
com nossa evolução e da atenção dada a cada descendente humano ser
a maior e mais longa de todas as espécies. Cada pessoa que tem um
filho sabe o quanto de energia e atenção de qualidade ele demanda.
Como dar a devida atenção a tantos filhos como era comum os ter em
grande quantidade até poucas décadas atrás? Não é à toa o número de
traumas e carências revelados ao sentarmos com as pessoas em um
espaço terapêutico para trazer à tona suas questões. São muitos os
35

Dado do worldometers.info/population
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motivos para isso. Um dos mais facilmente percebidos estão ligados a
essas famílias muito grandes. Isso fica bem claro quando colocamos
Campos de Constelações Familiares envolvendo situações assim.
Uma pessoa tem seu desenvolvimento e realização muito facilitados
quando tem a oportunidade de escolhas, dentre elas a de interiorização
sempre que necessário. A atual densidade populacional é desumana
em relação a isso. Muitas pessoas são obrigadas a conviverem com
muitas outras ininterruptamente, sem chances de terem seus
momentos de privacidade e isolamento tão necessários para a
recomposição e equilíbrio do eu. Mesmo resolvendo a questão de
acesso e disponibilidade aos recursos naturais para alimentar e
abastecer a todos nós pela adoção de energias limpas e cultura
ecológica e sustentável, ainda assim, precisaremos de espaço e
interiorização. Já pensou se cada pessoa na Terra puder ter a opção de
um quarto tranquilo ou um recanto da natureza sossegado e isolado
para ficar em paz e sozinha consigo mesma sempre que essa
necessidade ocorrer? 

Adoção do Esquema de Teletrabalho
Para a reestruturação social bem sucedida que evocamos, é premente a
adoção do esquema de teletrabalho como alternativa inteligente e
natural como contribuição na resolução dos atuais problemas ligados
aos transportes coletivos e urbanos de uma forma em geral,
desdobrando-se, atualmente, em violências de trânsito, estresse,
poluição (do ar, sonora e visual), aumento da temperatura planetária e
tantos outros.
É impressionante o quanto um conceito tão básico e já disponível é tão
negligenciado quando se apresentam ideias para o transporte público.
Dentro do paradigma antigo, as pessoas pensam apenas em formas
mirabolantes de transporte, mas não lhes ocorre a ideia óbvia de
simplesmente diminuir a necessidade de deslocamento constante...
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O teletrabalho além de impactar diretamente a questão do transporte
urbano também age profundamente na diminuição da necessidade de
locais físicos, ocupação de imóveis e de metros quadrados para a
implementação de empresas. As corporações, órgãos e empresas não
precisarão mais, com a adoção desse recurso, de espaços com estações
de trabalho para tantas pessoas. Em muitos casos, eles poderão existir
apenas em contratos legais com 100% dos funcionários em estações
de trabalho cada um em suas próprias casas. Outras tantas vezes, seus
tamanhos poderão ser consideravelmente reduzidos.
Entendo que as atuais impressoras 3D são as precursoras das
materializadoras. Em um futuro não muito distante, você vai querer ter
uma dessas em casa. Baixar os códigos fontes e simplesmente
materializar em sua casa aquilo de que necessita. Joia, não?
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Conceito de Trabalho – Uma Reformulação Ainda Mais
Profunda
Além do conceito da mudança da
mentalidade de trabalho para
teletrabalho, essa área vai sofrer
uma revolução muito mais radical
do que apenas isso.
Temos uma chaga atual: troca de
tempo de serviço por dinheiro.
Tempo é um dos bens mais
preciosos dos quais cada um de nós
dispõe, junto com a vida e algumas
outras dádivas naturais. Trocar seu
tempo por dinheiro dentro do
contexto de um conceito de trabalho
com uma herança histórica de algo
penoso de ser feito é um mau trato
social a bilhões de pessoas.
As novas gerações estão acordando para isso e ancorando os conceitos
de se trabalhar com o que se gosta, além do incremento das três
liberdades:
 De tempo – trabalhar a hora que se quer e apenas poucas horas
por dia e semana. Trabalhar pouco e ganhar muito, ao menos
o suficiente para tudo o que realmente se quer;
 De dinheiro – ou de qualquer outra energia de contabilização
de créditos que lhe venha substituir;
 De espaço – trabalhar onde se quiser.
Para as liberdades de tempo e espaço já sabemos e temos disponível o
recurso de um device conectado à rede, um laptop ou até mesmo
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menos do que isso, até um celular, nos tornando produtivos em
qualquer lugar, em qualquer horário.
Veja no Youtube o vídeo “O Trabalho Não Precisa Ser Uma Tortura”.

Renda Mínima Universal – Previdência Social Forte e Ampla
O que você faria se dinheiro não fosse um problema? Se você
continuasse a fazer o que já faz hoje, então, esse é um dos indícios de
você estar no seu Dharma. Já ouviu essa palavra? Sabe o que ela
significa? É o seu caminho natural, sua missão de vida, o que você
veio fazer aqui neste planeta. Algo nesse sentido.36
Nasci na época da guerra fria, na qual o mundo estava dividido entre
os blocos capitalista e socialista. Assim que pude ter algum entendimento sobre isso, fiquei surpreso em saber o que era, conceitualmente,
comunismo e socialismo. Achei muito interessante e julguei ser algo
bem melhor e mais legal do que o capitalismo.
A União Soviética caiu, o Muro de Berlim também. Por que isso
aconteceu? Por que o capitalismo é um sistema mais legal, bacana e
justo? Atribuo esse fato à questão de que o mundo capitalista, puxado
pelos Estados Unidos, tinha um quantum de liberdades individuais
muito maior que o das pessoas dos países comunistas. Enquanto as
pessoas não são livres e autorrealizadas, há atritos sociais. A liberdade
do mundo capitalista pode não ser lá essas coisas, está sujeita a
ditaduras disfarçadas, veladas, ardilosas. Entretanto, claro, é muito
maior do que nos antigos países comunistas onde o estado dizia o que
as pessoas seriam. “Estamos precisando de médicos, você vai estudar
isso.” Fudeu37... Claro.
36

Para saber mais e aprofundar nesse assunto sobre o Dharma e nessa cura,
veja o Slide Show da Vivência em Cura “Quem é Você”.
37

O “fudeu” com “u” é algo que gosto de utilizar, pois parece ter a força que
a expressão realmente merece...
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Acompanho algumas notícias e informações me dando a percepção
que em diversos países da Europa a assistência social é suficientemente forte para as pessoas serem bem mais livres do que, por
exemplo, aqui no Brasil. Seguro desemprego mais substancioso, ou
coisas assim, permitem muitas pessoas se manterem em vidas simples
sem atrapalhar ou aborrecer a sociedade.
Na maioria dos países, temos um tipo de estrutura na qual as pessoas
são obrigadas a participarem da sociedade, por bem ou por mal. A
marginalização dela é algo realmente deprimente e complicado. Mas
não precisa ou não deveria ser assim. Na Índia, por exemplo, uma
pessoa tornando-se um sadhu e indo morar seminua nas matas
periféricas às cidades, recebe o respeito das pessoas e uma assistência
mínima quando pede.
Ouvi uma história de que no Canadá havia a possibilidade de um tipo
de cidadania independente do estado. Achei interessante e curiosa a
ideia, entretanto, não foi possível aprofundar uma pesquisa inicial para
trazer aqui.38
A Finlândia tem um projeto em análise39 para pagar uma renda
mínima para todos os seus cidadãos, ricos ou pobres. Isso é muito
revolucionário e amplamente libertador, melhora e progride toda a
sociedade.
Todos sabemos ser muito mais caro manter uma pessoa presa do que
bancar seus estudos ou condição social mínima. Também temos
focado nossos maiores esforços e investimentos em três indústrias
38

Não consegui em meia hora de pesquisa na internet, um retorno inicial e
uma pista para trazer algo a mais sobre isso aqui, ou mesmo verificar a
veracidade da informação, pois as pesquisas todas envolvendo Canadá,
especialmente associadas a termos como cidadania, retornam uma enxurrada
de matérias e publicidades para migração de brasileiros...
39

Veja matéria a respeito.
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assassinas: da guerra / armas, energias escassas e poluentes,
farmacêutica (foco em lucros continuados e não em cura...). Como já
dito, só de resolver a questão da energia limpa e abundante para todos,
já teremos qualquer projeto social de renda mínima e universal para
toda a humanidade garantido. Redirecionando o dinheiro das armas e
das guerras para isso também. Isso considerando qualquer uma dessas
duas frentes em separado. Se forem somadas, mais ainda. Aliadas a
outras tantas propostas elencadas neste livro. Poxa... O céu é o limite...
Não se trata de limitação de recursos ou impossibilidade de capital.
Trata-se de dissolver o medo de que não irei me manter por mim
mesmo / preciso garantir o meu, se não vai faltar / devo me associar a
este seleto grupo para ganharmos dos outros / nosso país e nosso povo
devem se manter firmes, garantindo o nosso, mesmo que tenhamos de
ferrar os outros...
Recentemente, assistindo ao seriado Narcos, relatando a vida de Pablo
Escobar, vi algumas coisas bem interessantes. Uma delas, e já bem
comum, é os Estados Unidos venderem o peixe de serem os mocinhos
do mundo, outra, a renovação da transmissão do conteúdo de a guerra
às drogas ser a coisa mais certa que existe. Outra, ainda, me chamou
bastante a atenção: em determinado momento da história toda, os
americanos mandam para o cargo de embaixador da Colômbia um
general veterano de guerra. Em sua primeira reunião com seus
subordinados, ele abre o jogo: “Vocês sabem que não sou embaixador
coisa nenhuma. Sou um general veterano de guerra e estamos aqui
para pegar esse cara. Se tem uma coisa que aprendi no campo de
batalha é a seguinte, sobrevive quem colabora e compartilha”.
Isso eu achei bem interessante. Como você já deve saber acompanhando tudo o que digo, e se seguiu minhas indicações, especialmente
a de dissolver a competitividade, não faço apologia a guerras e
guerreiros. Muito pelo contrário. Entretanto, acho fantástico surgir
justamente dos americanos esse tipo de ensinamento. Parece ter ficado
no inconsciente coletivo termos sobrevivido e prosperado enquanto
espécie por conta de termos sido muito competitivos, os mais fodas
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nisso. Entretanto, como espécie fisicamente tão frágil enquanto seres
isolados, nosso diferencial de sobrevivência não foi a competitividade
ou a brutal capacidade assassina, foi a habilidade de colaborar e
compartilhar.
Na teoria do homo sapiens ter sobrevivido ao homem de neandertal
isso se explica não por ser mais forte, mas sim por ter desenvolvido
antes e mais fortemente os laços de família, interação, colaboração e
compartilhamento. Os americanos são bons em colaborar para si
mesmos.
Li um livro muito interessante sobre empreendedorismo, O Toque de
Midas, autoria conjunta de Robert Kiyosaki e Donald Trump40. As
partes do texto do Robert são bem legais e interessantes, as do Trump
se perdem em autopromoção. De qualquer forma, ambos passaram por
escolas militares e falam sobre a questão da colaboração e sua
importância para o empreendedorismo. A educação tradicional, toda
ela, nos molda para competirmos uns contra os outros e pune tanto o
aprendizado pelo erro quanto a colaboração, a qual é definida na
escola como cola...
As pessoas chegam às empresas treinadas em competir e o fazem
tanto por salários, quanto por cargos e de tantas outras formas.
Entretanto, as empresas necessitam de colaboração para irem para
frente. Precisamos de muito empreendedorismo para implementar
40

Não sou um fã de Trump. Ao contrário, acredito que sua eleição para a
presidência dos Estados Unidos, assim como a saída da Inglaterra da
Comunidade Europeia, representam forças de retrocesso, uma voz dada ao
medo, dentro da pulsação natural de expansão e contração de forças. As
coisas não andam continuamente em uma mesma direção. Obedecem a lei
cósmica de pulsação. Estamos evoluindo e avançando. Entretanto, numa
pulsação cheia de retrocessos em diversos momentos. De qualquer forma,
também sei dar o devido crédito às conquistas e força empreendedora de
Trump, mesmo elas ocorrendo dentro de paradigmas pelos quais estamos
trabalhando por sua dissolução.
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tudo o que é necessário em nosso mundo. Trump é um grande
empreendedor, mesmo sendo extremamente psicótico41, quase um
psicopata, e sendo a manifestação da voz do medo e do retrocesso.
Quando forças de desenvolvimento estão avançando é natural forças
contrárias de retrocesso se esforçarem para vir à tona. Assim como o
Papa Bento foi a voz do retrocesso subindo ao poder e caindo em
seguida, espero serem a saída da Inglaterra do bloco europeu e a
ascensão de Trump ao poder também movimentos passageiros a serem
suplantados por novos passos de progresso e fim do medo.
Os ingleses e os americanos são bons de colaborarem entre si para si
próprios, só falta despertarem na parte de lembrarem sermos todos um
e que conforto significa ser forte junto. Como implementar padrões de
igualdade e renda social igualitária para todos se não vejo todos como
fazendo parte da mesma Cidadania Planetária? Nossa boa vontade em
compartilhar, dentro do padrão comum de consciência, costuma ir
somente até àqueles a quem consideramos como sendo do nosso
mesmo grupo...
Além de ampliar essas fronteiras da percepção de quem pertence ou
não ao meu grupo, também é importante saber sair muito mais barato
bancar uma pessoa na sociedade para poder ficar na sua e não encher
o saco, ficar à margem sem prejudicar ninguém, do que obrigá-la a
fazer parte sem querer, detê-la ou lutar contra ela por conta de
injustiça ou desigualdade. Óbvio.
Também vale ressaltar: a pessoa podendo fazer o que ela quer em uma
condição saudável, algo também mais barato de viabilizar por meios
naturais e plenos como os indicados neste livro, ela tenderá a

41

Considerando-se a fundamentação desse termo como apresentada em
Estruturas de Defesa de Personalidade. Considere também a nota de rodapé
anterior para contextualizar melhor as citações de Trump neste texto.
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contribuir socialmente ou ficar na dela, sem incomodar e sem ser
incomodada.
Considere, ainda, o atual estado tecnológico já atingido e também o
potencial latente quando realmente partirmos para uma colaboração
irrestrita. As máquinas já fazem uma parte substancial de todo o
trabalho difícil e complicado para termos uma produção de bens e
alimentos suficientemente abundante para suprir a todos nós.
Você acha que uma renda mínima universal atrapalha as pessoas ou a
vida? Isso não aconteceu e não acontece, por exemplo, com o salário
mínimo: quanto mais alto ele é, maior a riqueza... Acredito
firmemente que, havendo a renda mínima, todos serão mais felizes e
altruístas, irão compartilhar muito mais facilmente seus conhecimentos com todos os demais e as pessoas irão, trabalhar, claro,
naquilo que gostam, estarão muito mais próximas de seus Dharmas e
propósitos de vida. A vida melhor para cada um é uma vida melhor
para todos. Óbvio. 
Interessante também constatar que o pensamento da renda mínima
universal para todos não é uma ideia apenas do que se entendia por
esquerda ou comunistas, ela tem voz justamente no lado oposto a esse,
em muitos dos bilionários do Vale do Silício. 42 Muitos acreditam,
com total senso de razoabilidade, que a obtenção de recursos e
fabricação de bens já não seja mais uma limitação para a espécie
humana. Já temos condições de produzir, com o auxílio das máquinas
e tecnologias, bens, alimentos e energia suficiente para todos. Sim,
para todos os seres deste planeta. Não se trata de uma questão de
limitação física ou tecnológica, mas sim das mentes, emoções e boa
vontade humanas.

42 Veja a matéria “Bilionários do setor de tecnologia embarcam no movimento da renda básica universal” em
epocanegocios.globo.com
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Dados para Pensar a Segurança Pública X Assistência
Social
 Custo mensal presidiário federal 201443: R$ 3.472,22
(correspondentes a cinco salários mínimos da época). São
apenas em torno de 600 prisioneiros de alta periculosidade em
quatro presídios de segurança máxima em todo o país;
 Custo mensal penitenciária privada MG / Custo médio mensal
preso estadual Brasil 201344: R$ 2.700,00 / R$ 1.800,00;
 Número de beneficiários do INSS (dezembro 2012)45 = 23,7
milhões – pouco mais de 10% da população brasileira total;
 Custo presidiário Minas Gerais 2007 – R$ 1.700,00 / Custo
aluno rede básica: R$ 149,0046 (Onze vezes menor);
 População Carcerária Brasileira47 (maio / 2014): 711.463 147.937 (prisão domiciliar) = 563.526;
 A renda per capita do Brasil está em torno da média mundial,
dependendo da fonte, entre U$ 10.000 e U$ 11.000 anuais;48
 Custo médio anual preso no Brasil: R$ 21.600,00. Renda per
capita: R$ 30.175,55.

43

Fonte: IG São Paulo;

44

Fonte: Uol Notícias.

45

Fonte: Site Previdência Social.

46

Fonte: Associação Brasileira de Tecnologia Educacional.

47

Fonte: Jusbrasil segundo dados Conselho Nacional de Justiça.

48

Fonte: Wikipédia com dados do FMI, Banco Mundial e Nações Unidas.
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Por esses dados, dentre outras coisas, podemos deduzir que o custo da
manutenção de meio milhão de presidiários equivale ao pagamento de
1,6 milhão de benefícios mínimos da Previdência...
Ainda há muito a se fazer com esses dados. Aqui vai só a semente de
uma ideia para pensarmos o custo X benefício de algumas políticas
que temos adotado e outras a serem consideradas mais para frente.
Vale lembrar, sempre, que a adoção consorciada de várias das coisas
propostas neste livro, sendo a adoção por fontes limpas de energia
apenas uma delas, é capaz de trazer revoluções de comportamento,
possibilidades, arranjos e ajustes sociais para os quais se quer temos
condições de imaginar no momento, de tão transformadores, benéficos
e distantes de nossa atual realidade.

Inclusão Digital Como Fator de Inclusão Social
Existem dois tipos de conhecimento:
um é saber a resposta;
o outro é saber onde procurar a resposta.

Como demonstrado no item A Nova Alfabetização [pág. 43], a
Inclusão Digital não apenas dá acesso às pessoas às informações
oficiais e participação nas redes sociais, também as coloca no
paradigma de Comunicação Multidirecional. Elas passam, a partir
dessa Inclusão, a poder exercer sua cidadania dando seu voto e sua
audiência a tudo o que lhes interessa, têm a possibilidade de dizer a
que vieram, colocar e vender suas ideias, produtos e serviços, fazer
suas reivindicações, colocar a boca no trombone.
O mundo digital reduz vários custos, dentre eles, de forma
significativa, os de Inclusão Social. Levar infraestrutura básica a uma
comunidade tem custo bastante elevado, se considerarmos condições
ideais de habitação, trabalho e transporte, mais ainda. Mesmo essas
condições não tendo sido disponibilizadas, mas a Inclusão Digital sim,
teremos grande avanço com essa população. Ela é um interesse de
todos e isso é muito bom. A indústria tem interesse em vender e as
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pessoas têm interesse em ter. Foi assim com o fogão, o rádio, a
geladeira, a televisão, o telefone, o vídeo cassete e os celulares.
O governo e os psicóticos de plantão não têm como frear isso. O que
eles fazem é se apoiarem em filmes americanos para apostarem no
controle de tudo e todos, o Big Brother denunciado por George
Orwell. Ensina um bando de analfabetos a ler e estarás desencadeando
um processo de conhecimento que és incapaz de controlar. Dê
Inclusão Digital às pessoas e não fique achando que todos irão
continuar consumido merda a vida inteira. Cedo ou tarde, alguém
precisa de uma informação útil, até mesmo por conta de sua saúde
física ou sanidade mental e emocional. Os portais estão abertos. Não
duvide na capacidade e necessidade das pessoas de encontrarem a
cura, uma vez que ela esteja disponível.
Até ontem, no máximo até o momento, as forças de evoluirmos muito
lentamente ainda predominaram. À medida que mais e mais pessoas
resgatam a cura dentro de si mesmas, o despertar de suas consciências,
mais essa pista fica acessível a todos. Os vídeos de entretenimento
banalizante ainda são os mais populares no Youtube, mas isso é
passageiro. Entretenimento tem sua importância e sua função, claro. O
humor é uma ótima ferramenta para entregar conteúdo e, além disso,
exerce muitas funções importantes. Apenas está acontecendo que as
novas mídias ainda estão no rescaldo de toda a manipulação e
conteúdo lixo disseminado na era anterior da comunicação de via
única.
Nas Estruturas de Defesa de Personalidade, conseguimos ver que a
primeira disfunção da energia redunda no esquizoidismo ou desconexão, cuja manifestação mais aguda é a esquizofrenia, a falta de
conexão com a realidade. Isso se deve ao fator de exclusão: ou a
pessoa é direta ou indiretamente excluída ou se sente excluída. E esse
é o sentimento de todos nós que ainda nos sentimos como alguém em
separado, na dualidade. “Eu” estou aqui e o mundo está lá fora, sou
algo separado de tudo o que existe. Os graus desse sentimento variam.
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De qualquer forma, ele costuma estar presente ainda em quase todos
nós.
As Constelações Sistêmicas e Familiares nos mostram as Leis do
Amor. A primeira é a Lei do Pertencimento. Outra forma de dizer a
mesma coisa que as Defesas de Personalidade dizem com a
Desconexão. Todos nascendo em um sistema têm igual direito de a ele
pertencerem. As inúmeras transgressões cometidas a esse princípio
geram ferozes mazelas por todo o mundo, as quais não se findam com
a morte das pessoas, pois passam para as gerações seguintes dos
envolvidos nessas situações, considerando tanto os excluídos quanto
aqueles que os excluíram.
A Inclusão Digital é poderosa ferramenta de cura para essas mazelas.
Todos os que nascem na Terra são cidadãos de Gaia. Têm igual direito
de pertencer e de aqui estar, com todos os seus potenciais e limitações.
Até o momento, mesmo com hiperpopulação (algo que também temos
necessidade de curar em médio prazo), mesmo com toda a
diversidade, temos espaço físico suficiente para nos posicionarmos
por afinidades em territórios distintos de modo a todos poderem ter
suas crenças e hábitos de forma harmônica.
A informática, com seu desenvolvimento atual, já permite
implementarmos a estrutura para as inovações como o teletrabalho, a
determinação, por parte do próprio cidadão, da destinação do imposto
dele recolhido e a fiscalização por parte dos cidadãos de como andam
as interações sociais, o deslocamento de verbas e atuação de diversos
organismos, especialmente aqueles de esfera de atuação pública.
A inclusão digital traz, em seu seio, as bases para a implementação de
uma democracia de fato, e não apenas mais uma democracia
pretensamente representativa como temos hoje, a qual poderá evoluir
muito, deixando de concentrar no pequeno colegiado (congresso) um
grande centro de poder gigante nas mãos de umas poucas pessoas.
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O berço da democracia foi Atenas, onde todos os cidadãos
deliberavam diretamente em praça pública. Dentro do esquema de
estados nacionais (países) isso passou a ser impossível, uma vez
fisicamente ter se tornado impossível reunir todos os cidadãos para
deliberarem conjuntamente, em decorrência do grande número de
indivíduos da população.
Vale lembrar, em Atenas os considerados cidadãos eram apenas
alguns homens privilegiados, num contingente bastante reduzido, pois
a maioria da população não era constituída de cidadãos e sim de
pessoas excluídas desse rótulo, como escravos, mulheres, crianças,
estrangeiros e ainda outras distinções.
Com a inclusão digital e a definição pelo próprio cidadão da
destinação dos impostos dele recolhidos (sendo todos meritórios
considerados cidadãos, ou seja, maiores de idade sem restrições e
impedimentos legais) todos poderemos exercer a cidadania
diretamente e não mais supostamente por representativamente. Na
realidade, a democracia representativa, de democracia e de
representatividade ficou apenas com o nome. Nem é um governo do
povo e nem de seus representantes. Os governantes não têm
representado as pessoas do povo e seus interesses e sim a si próprios e
os interesses de pequenos, porém poderosos, grupos econômicos. Não
por conta das questões de falta de caráter ou honestidade dos
governantes, algo variável de país para país e no Brasil um verdadeiro
lixo, mas, muito antes, por conta do próprio sistema em si.
A democracia direta exercida por meios tecnológicos viáveis para
cada um se representar em maior número de vezes e em qualidade de
questões, votando diretamente em leis e orçamento e não mais
esporadicamente em pessoas, fica mais real como governo do povo, de
todos, pois fica mais direta e dissolve muitas possibilidades de luta por
cenários políticos e de poder facilmente passíveis de corrosão pela
corrupção e legislação em benefícios de interesses pessoais em
detrimento direto dos benefícios e bens comuns.
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A fim de facilitarmos a Inclusão Digital, devemos nos valer da
Universalidade e Construção Coletiva do Conhecimento e apoiarmos
o software livre – intimamente associado à quebra das patentes de
uma forma em geral.
**********
Há ainda uma íntima relação de possibilidades ligadas entre
computadores e a cura de uma forma em geral. Veja o conteúdo
sobre Computadores & Cura para saber mais a esse respeito.

Cura da Religião e Religiosidade
"Não somos seres
humanos passando
por uma
experiência
espiritual...
Somos seres
espirituais
passando por uma
experiência
humana..."
Teilhard de
Chardin49

Este é um dos assuntos mais delicados de todo este livro. Por quê? Há
vários motivos. Comecemos pelo seguinte: a maioria de nós passa
99% do tempo preocupada em defender seus próprios pontos de vista
49

Vi essa frase pela primeira vez em “As Sete Leis Espirituais do Sucesso”,
de Deepak Chopra. Após ter recebido um texto de Teilhard de Chardin,
incluso adiante, fiz uma pesquisa para confirmar a autoria dessa citação e
encontrei várias referências a esse último. Como é um autor mais antigo,
deixei aqui assim registrado, fazendo esta referência também ao Deepak,
grande best seller e difusor da Espiritualidade Centrada de nossos tempos. 
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e o próprio eu, o ego. Já reparou como as pessoas interrompem as
outras para incluir partes de suas próprias histórias nas histórias dos
outros? Isso é uma compulsão do ego, uma necessidade de se
autoafirmar e mostrar sua existência.
E do que é composto o ego? De várias coisas, claro. Sua delimitação
principal é a noção de um eu, alguém em separado. Do que é formado
esse eu? De um histórico, de uma percepção física em específico e de
um conjunto de padrões de crenças e sentimentos. Pode haver também
outras coisas, mas essas aí já são mais do que o suficiente para
chegarmos onde pretendemos aqui.
O que isso tudo tem a ver com a cura da religião e religiosidade? Tem
a ver com a capciosidade desse tema, seus meandros. Guenta aí, já
chegaremos lá.
O primeiro entrelaçamento é o de que as crenças religiosas estão
profundamente arraigadas dentro de cada um de nós, sendo transmitidas e seladas através da passagem do grupo familiar e social ao qual
fazemos de tudo para pertencer seguindo as diretrizes da Boa e da Má
Consciência, assim como Bert Hellinger define esses dois conceitos.
Muito resumidamente, considere o seguinte: se o filho de uma família
de ladrões chega em casa sem o produto do roubo, ele ficará na má
consciência. Para ele, a boa consciência é roubar...50
De forma geral, assumimos a religião de nossos pais para pertencer ao
grupo familiar.51 No Brasil, temos também o exemplo da paixão por
50

Para aprofundar o entendimento de boa e má consciência nesse sentido,
veja o livro “Conflito e Paz”.
51

Claro que exceções existem. Entretanto, quando olhamos a fundo, muitas
vezes vemos que nossas escolhas também foram influenciadas por um padrão
que queríamos evitar, ser justamente diferente ou o oposto para fazer frente
etc.
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times de futebol. O que faz isso ser mais forte é a passagem da
preferência X ou Y de pai para filho, uma manutenção de um vínculo.
Então, somos formados, dentre outras coisas, por nossas crenças e a
crença religiosa está estabelecida não em fundamentos racionais, mas,
muito antes e mais profundamente, em emoções e sentimentos. Por
isso vemos tantas pessoas que podemos considerar de um nível
intelectual razoável, bom ou mesmo ótimo seguindo igrejas, doutrinas
e seitas com rituais, imposições e direcionamentos claramente abaixo
de qualquer razoabilidade ao alcance dessas mesmas pessoas.
Se já defendemos pontos de vistas idiotas, corriqueiros e sem
relevância para o andamento de nossas vidas, o que dizer, então, de
crenças religiosas?...
Se você disser a uma pessoa “Sua religião é ruim”, o mais certo é ela
ouvir, emocionalmente, “Você não presta. Você é ruim”.
Então, apenas o título deste capítulo, mesmo sendo genérico, já
incomodará fundamentalistas. Irão pensar “Cura religiosa é o
caralho!”52 ou qualquer variação com igual potencial de revide ou
ofensividade. No máximo, um pouco mais maquiadamente, inclusive,
de repente, por conta de seu próprio fundamentalismo religioso, ou sei
lá o que, proibir falar palavrões. Afinal de contas, é pecado... Risos.
Brincadeiras à parte, estamos utilizando o humor aqui como uma
forma de entregar conteúdo..., abrir cabeças, propiciar alinhamentos.
Recentemente, ocorreu algo polêmico ligado à mistura da religião
dentro do poder legislativo brasileiro, inspirando o título original deste
52

Inicialmente, o título era “Cura Religiosa”. Como vi estar dando margem
para o entendimento de uma cura realizada por sacerdotes ou dentro de uma
religião e não da religião em si ou disso dentro da pessoa, fiz essa alteração
para Cura da Religião e Religiosidade...
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tópico53. Foi falado por um legislador e também sacerdote sobre cura
gay. Você já imaginou se se falasse em cura de uma religião ou igreja
em específico? Por exemplo, se se falasse em cura evangélica?
Poderia ser desastroso, não é mesmo? Ensejo de conflitos, confusões,
revolta, fruto de processos e coisa e tal.
A religiosidade, a religião, as doutrinas, seitas e igrejas estão doentes?
Certamente sim. De uma forma em geral e genérica ou especificamente para uma religião em particular? De uma forma em geral. Ok,
você participa de uma igreja ou religião. Acabou de ler isto. O que
você entendeu? “Você está doente” ou, pior ainda, “Você é doente”...
Triste, né? Mesmo isso não tendo sido dito.
Lembra, a religião faz parte da sua noção de eu. Dizer que sua religião
está doente, você toma por “Você não presta”...
Veja bem, o que as igrejas, religiões e doutrinas têm de melhor? As
pessoas, claro. Mesmo verdadeiras arapucas armadas tão somente para
tirar benefício em prol de seus fundadores estão lotadas de pessoas de
boa fé, dando o melhor de si para a religião, o re-ligare, a re-conexão.
Muitas dessas pessoas melhoraram em atingir seus objetivos de vida e,
inclusive, se recuperaram de vícios, mazelas e traumas. Entretanto, em
muitos e muitos casos, isso não foi conseguido por intermédio ou
ajuda daquela igreja, seita ou religião, mas, muito antes, apesar dela.
Ok, ela serviu como uma âncora para a pessoa focar o melhor de si,
suas reais e profundas necessidades de realmente buscar seu resgate.
Ela precisava de uma tábua de salvação e, então, acreditou ser a tábua
aquela ali. Entregou-se com toda sua fé e força de vontade e
conseguiu muitas conquistas, mesmo sendo enganada, limitada,
dominada e explorada.

53

Veja nota anterior.
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Imagine se essa mesma pessoa tivesse depositado suas fichas tão
poderosas em si mesma e numa conexão direta e reta com Deus, a
Totalidade, Força Maior ou qualquer outra denominação assim a
agrade melhor. Imagine uma religiosidade sem sacerdotes, sem
intermediários. Vivenciei isso e vi algumas centenas de pessoas
vivenciarem também. É muito forte. Sei que o encontrado em igrejas
também é forte. Pessoas reunidas ali com um mesmo propósito é um
potencializador. Tudo bem. Apenas alerte-se também para os
propósitos, muitas vezes escusos, de quem está à frente das coisas.
Você que precisa do sacerdote ou ele que precisa mais ainda de você?
Ele é uma pessoa autorrealizada ou apenas aparenta ser mesmo não o
sendo? É uma pessoa perturbada?... Estude as Defesas de
Personalidade e aprenda a ler suas defesas e suas necessidades e
também as das pessoas que estão à frente de igrejas e religiões de seu
interesse.
Estude sobre a Defesa Invadida e vai lhe ficar mais clara uma das
facetas mais profundas da submissão religiosa: o medo de ser livre.
Esse medo profundo nos leva a escolher, como próxima e primeira
prisão para termos a oportunidade de curar esse desequilíbrio, famílias
controladoras, dentro das quais há muita transmissão de amor,
entretanto, à custa de muito controle. Nesses contextos, as pessoas
aprendem que amar é controlar ou, ao menos, só ser possível o amor
existir dentro desse modelo de muito controle. Gosto de brincar e
utilizar com meus clientes o termo “Mãe Detetive” ou “Família
Detetive” para evidenciar uma das facetas das dinâmicas ligadas a isso
nas quais muitas pessoas estão envoltas dentro de seus lares e seio
familiar.
Após essa família, muitos continuam em seitas, igrejas e religiões
controladoras, dominadoras, cheias de regras que são um saco, uma
tremenda de uma chatice, caretice e um pé no saco sem efeito
construtivo algum. Entretanto, as pessoas estão precisando disso para
perpetuarem seus medos de serem livres enquanto ainda não estão
prontas para curá-los. Ok, tudo bem, tudo tem seu momento e sua
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hora. Podemos aguardar o tempo de cada um, mas também é hora de
soarmos os badalos e evocarmos a todos para um grande despertar.
Venha. Acorde.

O Êxtase Religioso ou Visionário
Muitas pessoas atingem o êxtase do terceiro olho em rituais religiosos.
Sim. Claro. Inclusive nos mais caretas. Lembrando que careta é
diferente de agitado. Pode ser bastante agitado, embora muito careta.
É mais fácil chegar a esse tipo de êxtase em louvações mais calorosas,
mas é possível também inclusive sem louvação ou mesmo rito como
cultos ou missas algum. Basta, por exemplo, a pessoa estar em um
local de poder54, como um templo, igreja ou recanto encantado da
natureza e acessar a força por ela própria. Também há várias outras
formas. Veja o conteúdo sobre Vivências Místicas, na parte de
indutores desse tipo de experiência para saber mais sobre isso.
Mesmo havendo indutores diversos para o êxtase espiritual, a força,
no geral, é da própria pessoa, independentemente do catalisador
externo. Até mesmo não sendo a força de impulsionamento da pessoa,
seu merecimento estará presente. Além disso, somos a fonte de tudo o
que sentimos. Entretanto, parece termos a tendência de transferirmos
para o catalisador da experiência os méritos dela. Assim, uma pessoa
inexperiente nesse seara vivendo um êxtase visionário por ou em
determinado canal, facilmente acredita ser aquele o único meio para
chegar àquele estado. Ao menos o meio mais correto e preciso para
ele. Ninguém mais convicto de sua sabedoria do que o homem que leu
um livro só. Se a pessoa tem a experiência apenas dentro de um canal
e um contexto, tende a entender aquele canal e aquele contexto como
proprietário e senhor da experiência. Descredencia a si mesma dentro
do processo e também pode descredenciar outros indutores ou até
mesmo rechaçá-los, especialmente se for induzida a isso por quem
conduz o canal com o qual ela acessou sua experiência de êxtase e
54

Para saber mais sobre Locais de Poder, acesse o texto específico a esse
respeito na página da Vivência em Cura.
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abertura do terceiro olho, mesmo que não denomine a experiência
dessa forma, mas sim com outro nome. A terminologia é menos
importante em relação à experiência em si, mesmo tendo sua função
de classificar e alinhar entendimentos.
Mesmo sendo maravilhosas, muitas dessas experiências se reduzem a
apenas isso, um êxtase tão somente do terceiro olho, até porque na
maioria das linhas religiosas dominantes a pessoa é podada da cintura
para baixo. Conexões sexuais ou terrenas, nem pensar...
Uma árvore pode crescer e subir aos céus na mesma proporção que
suas raízes profundas lhe garantem firmeza dentro da terra. Esse é o
conceito de grouding em bioenergética. Um êxtase visionário sem a
devida ancoragem na terra nos desequilibra, tirando inclusive nosso
senso de discernimento.
Outra questão profunda é o êxtase não ser um fim ou o objetivo da
reconexão. Pode até ser um estágio interessante e gratificante.
Entretanto, é apenas uma pequena parte do caminho. Sempre há graus
mais elevados para ascendermos. Podermos sentir uma conexão
completa de tudo o que somos aqui e em vários outros níveis e esferas.
É algo bastante interessante. Conecta-nos com nossa realidade
materializada na terra, vai além de uma falsa ilusão inicial de uma
Amostra Grátis do Paraíso, algo que pode nos acontecer muito
facilmente quando nos abrimos a êxtases visionários típicos do
terceiro olho sem as devidas ancoragens da manifestação física e
humana à qual estamos ligados no momento. Se estas palavras lhe
parecerem meio etéreas, fique tranquilo(a), pois estarão armazenadas e
disponíveis em você. Quando a hora certa chegar, elas virão à tona
novamente. Aperte o cito e aguarde com firme e maleável serenidade.

A Descida dos Ideais
A Grande Força Universal tem mecanismos fortes e profundos para
garantir não ficar para trás nenhum de nós, nenhum daqueles que
partiram para a experiência do esquecimento e da separação.
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O Anjo da Dor, por exemplo, é uma garantia eterna de que você não
será esquecido(a) e não ficará à deriva eternamente. Seu desdobramento, o sofrimento, é uma aliança para isso. Sim, podemos abrir mão
do sofrimento e seguir de forma mais fácil, mas ele estará sempre
disponível, como um despertador, sempre que for necessário. Logo
adiante você verá sobre os sentimentos como mecanismo para
“ficarmos espertos” e ascendermos.
Se na vertente do resgate tem mecanismos importantes, e falamos aí
apenas de um, na frente do aprendizado e evolução não é diferente. A
Inteligência nos disponibiliza várias ferramentas para voltarmos
conscientemente para a Totalidade.
A primeira delas é a Lei da Ação e Reação. Fez, toma. Quer seja para
lá ou para cá. Um desdobramento dessa lei é o carma. Simples, não é?
Fez uma onda palha e torta, terá um efeito palha e torto. Então,
ninguém mais vai pisar na bola pela segunda vez. Quem dera...
Quantas e quantas vezes batemos a cabeça no mesmo poste? Quantas
e quantas vezes, quantas e quantas vidas falamos “Nunca mais vou
fazer isso de novo”, daí passa-se pouco tempo, às vezes até mesmo de
um dia para outro, e estamos nós lá chafurdando de novo... Caraco!
Fico tocado só de lembrar dessa fase.
Cheguei a ter a filosofia, certa época, de “Já que coloquei o dedão na
piscina de bosta, vou pular de cabeça”... Triste, muito triste. Foi
necessário muito sofrimento para me lembrar de que nada é tão ruim
que não possa piorar bastante e colher os bons frutos dessa lembrança.
A atitude mudou para “Vou me lambuzar o mínimo possível”. E,
assim, vícios e vícios foram sendo sanados em camadas e mais
camadas.
Ok, como a galera continuou batendo cabeça com a Ação e Reação, a
Inteligência mandou mais um recurso para aqueles que chegaram ao
nível do sentimento e, no caso, nós humanos e todos aqueles a partir
dos mamíferos chegamos: a percepção e consciência do bom e ruim.
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Veja bem, é algo além do orgânico e disponível para todos os seres
vivos. É além de dor e prazer de modo a garantir a manutenção da
vida orgânica. É além disso. Trata-se de sentimento e não de emoções.
Sensações profundas, tanto as mais bacanas quanto de pebice...
“Ah, agora a galera aprende fácil: fez onda palha, tem um sentimento
palha. Fez uma onda interessante, tem um sentimento bom”. Doce
ilusão. As distorções ocorrem de várias formas. A primeira delas foi a
rapaziada viciar nas emoções boas e refutar a todo custo as difíceis de
serem vivenciadas. Apego ao sentimento bom, aversão ao ruim.
Novos e infindáveis ciclos de sofrimento fugindo do presente.
Além disso, ainda rola a capacidade cabulosa de distorcer as coisas
com o livre arbítrio permitido pela mente: experiências muitas vezes
boas, extremamente agradáveis, posteriormente são transformadas em
ruins por dúvidas colocadas pela mente, questionamentos de
moralidade, culpa e medo. Exemplos disso na área sexual são comuns.
Na hora, a sensação foi boa, posteriormente vêm os encanamentos
autoimpostos ou absorvidos de terceiros. “Não é certo. Não deveria ter
feito isso com essa pessoa. Existe a relação XYZ entre nós dois, isso é
muito errado”... Daí, o bom torna-se ruim.
O contrário também ocorre: desconectados, psicóticos, masoquistas,
sádicos & Cia transformam sofrimento em prazer, acham a conexão
entre essas duas polaridades e distorcem suas manifestações.
Bem, já que a moçada não conseguiu sair do outro lado com a Lei da
Ação e Reação e também com a Ressonância dos Sentimentos, bora
colocar mais um artifício, proporcionar Estados Alterados de
Consciência que funcionem como “Amostras Grátis do Paraíso” para
suas memórias poderem ser tocadas e despertas de modo as pessoas
saberem o que estão procurando.
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Isso foi feito através das Vivências Místicas e seus indutores.55
Resolveu? Como você já deduz a resposta, não. A galera é incrível,
distorce de todo jeito. Risos. “Caramba, agora vejo o quanto sou
pequeno, é muito para mim, jamais vou conseguir ser assim...”. Tem
ainda a questão sobre a qual comentamos, de leve, no item anterior
sobre o êxtase religioso ou visionário: muitas vezes o êxtase é
confundido com o fim da jornada. A pessoa acha ser aquilo dali o que
estava procurando e ser a meta final. Êxtase do terceiro olho
desconectado de todo o resto também é confundido como sendo uma
experiência máxima. É sim uma experiência de pico, mas não é uma
experiência máxima...
Bem, as Vivências Místicas são como aviões, há dois perigos, na
decolagem e na aterrissagem. Na subida, o perigo é queimar na
largada, a pessoa surtar de vez e não voltar mais. É forte demais e ela
se peida toda, não consegue suportar a experiência. Ou surta logo de
vez ou, quando volta, procura esquecer e coloca a experiência num
túmulo sem inscrições no fundo do inconsciente. No retorno, o perigo
é a pessoa ficar na choradeira e melancolia “Ah, aquele mundo é que
bom, essa vida aqui na Terra é muito dura, não quero mais viver
aqui...”. Ambos os perigos ligados ao êxtase isolado do terceiro olho
sem a devida ancoragem de todas as demais partes do que a pessoa é,
o alinhamento e equilíbrio de seus demais centros energéticos, sua
realização e integração com sua vida física manifestada na Terra.
Os indutores para as vivências místicas são muitos, de todas as cores e
modelos. Quando é num método estruturado, como o da meditação,
muitas vezes, a pessoa acha chato demais, grande esforço e pouco
retorno, afinal de contas, é um método estruturado. Muitas vezes,
aquilo para o qual se está pronto é muito sem graça. Dores físicas,
percepções leves aqui e ali. Na outra ponta (lembrando haver todo um
leque no meio do caminho...) experiências fortes e contundentes,
55

Veja o texto específico sobre Vivência Mística para aprofundar mais sobre
esse ponto.
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como na hiperventilação e com substâncias psicoativas podem ser
fortes demais. Muitas vezes, quebram a barreira estruturada e de
camadas de funcionamento comum da consciência e a pessoa pode
não processar ou dar conta de tudo com aproveitamento construtivo.
Tipo dar uma vomitada na montanha russa...
Bem, de qualquer forma, assim como a ação e reação e os
sentimentos, as Vivências Místicas estão aí firmes e fortes e à nossa
disposição. Saber utilizar qualquer um dos métodos e aproveitá-los é
uma bênção.
E isso tudo ainda não fez a galera da Terra engatar56. Então, manda
mais um artifício: O Avatar. O ser Iluminado, Autorrealizado,
Autoconsciente, Livre da Ilusão da Dualidade com o objetivo de vida
de disseminar essa manifestação ao maior número possível de pessoas
para elas poderem ver como é fazer isso na prática, dentro da vida
humana. A partir do exemplo vivo, elas conseguirão. “Ah, aquele cara
conseguiu, eu consigo também”.
Há um documentário maravilhoso chamado “Ram Dass, Graça
Feroz”, onde um dos depoentes diz o seguinte: “O que me admirava
quando estava na presença do Mestre não era o fato dele amar todas as
pessoas. Essa já é a função dele. Me intrigava profundamente era a
capacidade que eu tinha de amar as pessoas quando estava na presença
dele. Como ele fazia aquilo?”.
56

Ouvi uma história: criaturas de outros planetas tiveram sua atenção
despertada por nós, pois estamos dando uma empacada no fornecimento de
almas mais vibracionais para os “próximos mundos”. Pareceu uma ideia
interessante. A hiperpopulação da Terra pode ter a ver com isso. Também
cabe pensar a outra hipótese, de que Gaia está em seu momento de ascensão e
aumentando sua frequência e só ficará por aqui quem a acompanhar. De
qualquer forma, a leitura de que temos empacado a fila de evolução é bem
pertinente. Iluminar por aqui é uma exceção e não a regra, mesmo com tanto
trabalho e avanço intelectual e espiritual , ao menos pretensamente, ao longo
de tantos milênios... :-p
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Ok, como dito aí no depoimento, a galera vê o Mestre, reconhece sua
mestria, ao menos uma parte da galera reconhece, e consegue se
aproximar de seu Máximo Potencial em sua presença. Amar a todos,
ficar de boa, fazer o que é para ser feito. Mas, assim que o Mestre
pega o beco, a galera peida na farofa tudo de novo... Risos.
Mesmo quando ele ainda está vivo e se está no meio da sanga (o grupo
de seus seguidores) basta ele não estar presente pra rapaziada se
confundir toda e estar lá, mais uma vez, brigando entre si, disputando
ego, distorcendo palavras, direcionamentos e transmissões passadas a
poucos instantes...
Ufa. É foda. Mas a Totalidade não tem nossa pressa e impaciência.
Ela não tá nem aí, tem todo o tempo do mundo e vai fazendo o que é
para ser feito.
Então (ideia brilhante... risos), bora codificar o que o Iluminado falou,
daí, quando ele não estiver presente ou se for de vez, basta dar uma
lida. Surgem as escrituras. Put´s, de todos os artifícios da Descida dos
Ideais, esse é o segundo mais falho e fraco, podendo mesmo chegar ao
cúmulo de se tornar tosco. Triste, mas é fato nefasto na humanidade
historicamente conhecida e ainda na contemporânea.
Quando criança, em torno dez anos, senti uma primeira conexão
dentro de mim para escrever um livro. “Vou escrever um livro!”. Ok,
de quê? Ainda não sabia sobre o que, mas já sabia que iria escrever.
Passado algum tempo, “Vou escrever um livro sobre o riso”. Eu
adorava contar piadas. Hoje, esse conteúdo sobre o riso virou apenas
um pequeno tópico dentro de um dos conteúdos da Vivência em Cura,
A Condição Humana, pois o riso é uma singularidade da espécie
humana. As hienas riem, mas por um espasmo nervoso e não por
acharem graça de alguma coisa. Inclusive, tem aquela piada infame: a
hiena come merda todo dia, trepa uma vez por ano e vive rindo...
Besteiras à parte, voltando à adolescência, um tempo a mais se passou
e veio uma ideia mais forte: “Vou escrever um livro sobre a bíblia.
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Quem a escreveu, quem a traduziu, porque e como é o que é”. E isso
fermentou durante um bom tempo.
Lá pelos 26 anos, comecei uma pesquisa nesse sentido. Foi uma
jornada das mais interessantes. Não foi preciso ir com minha pesquisa,
de natureza vasta e profunda, até o fim para descobrir o que realmente
queria. Fiquei envolto e esclarecido sobre essa parte da Descida dos
Ideais, dentro do que realmente queria saber, apenas com uma visão
geral, sem precisar de chegar a todas minúcias e detalhes, apenas
alguns para entender os padrões de formação de cada tipo de caso.
Desse estudo todo, compartilharei com você uma obra e um filme
capazes de já abrir o seu mar da percepção. Indo atrás e numa sorte
tremenda, vieram parar em minhas mãos dois exemplares de uma obra
esgotada, de treze volumes dois quais cinco haviam sido publicados,
do Pastorino. Ele é conhecido pelo best seller Minutos de Sabedoria.
Entretanto, sua obra mais profunda chama-se A Sabedoria do
Evangelho. Resumindo a busca, quando ouvi a indicação para ir atrás
dessa sua obra esgotada, acabei por descobrir trabalhar, naquela
época, com seu filho. Ele, generosamente, me descolou fotocópias dos
dois primeiros exemplares que eu precisava dessa série.
Hoje em dia, para o Bem da Humanidade, essa preciosa obra já está
disponível na rede.57
Lembra da história lá atrás no item sobre A Nova Alfabetização [pág.
43] sobre os homens do conhecimento falarem grego e latim? Pois é,
voltamos a esse mesmo ponto agora. Eles falavam essas línguas pois
nelas estava codificado o conhecimento sistematizado de até então.
Em qual língua você acha que o Evangelho foi escrito? Você sabe
como ele é composto? Quem escreveu suas partes? Já ouviu falar de
57

Há algumas respostas para a busca na rede sobre essa obra. Indico essa: A
Sabedoria do Evangelho.
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Evangelhos Apócrifos? Lindo só de pensar nessas coisas, não é
mesmo?
Bem, há muitos princípios, envolvimentos e entrelaçamentos nisso
tudo devendo ser abordados, em diversas frentes, para podermos
abranger o propósito aqui exposto de demonstrar a doença religiosa
para, então, apontar quais os caminhos para a Cura Religiosa.
Um desses envolvimentos, independente de tudo enredado até aqui
sobre escrituras e tomando a bíblia como um estudo de caso, é o
seguinte: importa a palavra escrita, quem a escreveu, sua mensagem e
seu efeito? O que importa mais?
Alguém lhe diz: “Isso daqui foi escrito por Jesus, por Buda, por Osho,
por Deus”. Seja lá por quem for. Alguém a quem você tomou como
referência ou princípio de Mestre, Guia, Força Primária ou qualquer
coisa assim. Mesmo que digam não ter sido escrito por ele, mas ter
sido o que ele disse, mesmo não tendo firma reconhecida..., como
você reagirá? Tomará o escrito como verdade absoluta, pronto e
acabou? Qual o efeito daquele escrito, daquela escritura em sua vida,
em sua análise sobre si mesmo e tudo a sua volta? Qual despertar lhe
traz? Causa expansão ou contração de sua consciência? Você aceita ou
reluta? Reluta por não querer aceitar a verdade e/ou o difícil de aceitar
em si próprio(a) a ser revisto ou por realmente ser algo contraproducente e que não contribui com nada, ao contrário, ilude, agride
gratuitamente, confunde, atrapalha, retrocede?
Bem, muitas vezes é realmente difícil até mesmo saber distinguir entre
todas essas coisas. Mas vamos lá. Essa tarefa nos cabe sim. E é
chegada a hora.
Como dissemos, são várias frentes, então segura a onda, pois estamos
montando um conhecimento além da mente e lançando mão de
colocações por uma interposição em mosaico para, ao final, podermos
ter um quadro mais abrangente.
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Não é a fonte que referenda ou não a verdade. Ok, se você tem
confiança na fonte, pode ser que se abra mais para atravessar barreiras
que estavam te impedindo de ir além. Agora, se você tem o mau
hábito de confiar em tudo vindo de seja lá que fonte for sem antes
encontrar a ressonância dessa fonte dentro de si mesmo(a), sinal
amarelo para vermelho, cuidado...
Um princípio: a verdade é maior que as palavras. Sejam elas quais
forem. Podemos falar sobre a verdade. Mas será que podemos
codificá-la em uma sentença ou mesmo em um grande tratado?
No livro Iluminação Espiritual, Dureza Pura, Jed McKenna, além de
separar iluminação espiritual de todos os tipos de religiões, doutrinas e
crenças, ensina um método joia para se chegar à verdade, escrever
sobre o que é ela para você. Atingir a realização da verdade
escrevendo sobre ela. Bem, isso consiste muito mais em um processo
com várias fases e porquês ligados a percorrer um caminho ao se fazer
isso do que em se chegar a um tratado ou verdade que sirva a todos de
forma geral. É algo seu e tem seus efeitos. A questão de codificar ou
prolatar sentenças segue as estruturas do Funil da Expressão [pág. 122].
A propósito, dê uma olhada no livro do Jed, faça o processo
recomendado nele, a autólise espiritual, é uma jornada que vale muito
à pena.
Na Descida dos Ideais, voltemos um passo atrás, da Palavra Codificada ao Mestre, para fazermos um paralelo: o Mestre, assim como a
Escritura, é um dedo apontando para a Lua (nesta metáfora, considere
a Lua como a Verdade Plena, ok?). Então, você, eu, nós, não olhamos
para a Lua, não conseguimos vê-la, mas apenas ficamos limitados ao
dedo, é tudo o que vemos. Por mais que o Mestre insista e tente nos
mostrar, apenas enxergamos o dedo, não passamos desse estágio. Por
mais voltas e manobras que ele faça apontando no esforço “Olha lá,
bem ali, siga essa direção”, vemos apenas o dedo e não conseguimos
seguir a direção, nossa visão fica limitada até ali, naquele primeiro
plano, não vamos além, nossa visão não transcende o dedo rumo à
Lua... 
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Certa vez, ensinando um amigo montar o cubo mágico, ele falou algo
bacana: “Isto daqui, para mim, é a maior metáfora do ensinamento do
Mestre para o Discípulo. O Mestre fala ‘É assim, muito fácil, basta
você fazer isso. Olhe para onde esse dedo está apontando’. E o
discípulo vê apenas o dedo. Você fala, é muito simples, tá vendo essa
peça aqui, essa face de cá, vira ela para o lado de lá e, depois, abaixa
essa daqui. Pronto! Caramba, você fala, fala e não vejo, estou cego.
Você faz por você mesmo e pimba! Mágica, tudo montado. Às vezes,
até consigo fazer com você do lado orientando. De repente, parece
bem fácil. Você saiu um pouquinho de perto, dá um nó na cabeça,
olho, olho, olho e me perco todo”. Risos. É bem por aí mesmo.
Tudo o que você escreve, ou tudo o já escrito por seja lá quem for, são
codificações de pensamentos, materializações deles em um código de
determinada língua. Você já sabe que você não é seus próprios
pensamentos? Com que grau de clareza e lucidez você já consegue
perceber isso? Com qual profundidade?
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Funil da Expressão
Bora ver o Funil da Expressão:

Antes de tudo: qualquer coisa falada sobre a Verdade será apenas uma
coisa dita, uma expressão, um conceito. Veja no diagrama:a expressão
é algo menor e contido dentro da experiência e a experiência é algo
menor que a realidade e a verdade.
Já sabendo disso, vamos a um conceito para nos ajudar: aqui,
tomamos a realidade como sendo a soma de todas as experiências.
Temos, agora, um paradoxo, pois, de acordo com nossa ilustração,
mesmo somando todas as experiências, ainda assim ficaremos abaixo
da realidade. Vamos resolver assim: considere, na ilustração, a
experiência como sendo a experiência individualizada, do eu, do ego,
ok? Assim fica mais fácil. Se quiser chegar à realidade, imagine
centenas, milhares, milhões de outros funis iguais a esse entrelaçados
em uma mandala multidimensional formando a realidade. Imagine, se
quiser, um pouco. Depois volte pra cá.
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A mente é realmente algo complexo e profundo. A mente considerada
aqui é aquela, por vezes, chamada de Mente Inferior, a Mente do Eu,
do ego, separada, aprendiz da Totalidade ou Embrião de Deus / Deusa
ensaiando na individualidade suas aventuras de criação de volta à
Consciência Completa. Fala-se também de uma Grande Mente
Universal ou Mente de Deus, que somos todos um Sonho dessa
Grande Mente. Não estamos falando dessa mente aqui. Coloque-a de
lado em outro canto para seguirmos com o que estamos focando nesta
proposta, ok?
Então, essa mente considerada aqui está pulverizada no campo dentro
da experiência individual. Permeia, faz parte, influi e é reflexa em
todo ele.
A Experiência é menor que a Realidade / Verdade. Muito disso provavelmente ancorado por essa questão da existência da própria mente.
Esse é o terreno do Livre Arbítrio, onde a sua realidade pessoal, seja
ela qual for, é possível de ser criada para você mesmo(a), num jogo ao
mesmo tempo individual e coletivo, onde você sempre conseguirá
criar uma realidade específica para, no final das contas, poder dizer
“Viu como eu estava certo(a)?”. Essa é uma faca de muitos legumes e
estamos lidando justamente com ela neste exato momento.
Fique firme em sua prancha. Estamos numa onda gingante em alto
mar. Qualquer leve descuido, por mais momentâneo que seja, você
desequilibra e, quando der por si, já estará no fundo do oceano revolto
novamente. Mantenha a atenção e o foco plenos até aterrissar
seguro(a) na Linda Praia do Jardim do Éden. Nós contamos com seu
sucesso nisso. Mas se, mais uma vez, você cair novamente em mares
profundos e revoltos, tudo bem. Nada de errado nisso. Estaremos
todos aqui o(a) esperando novamente assim que oportuno. 
O camarada foi ao estádio de futebol assistir à final do campeonato
brasileiro sendo disputada por seu time. João é seu nome. Essa é a
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experiência que estamos considerando como estudo de caso neste
momento.58
Há muita emoção, preparativos, intensidade. João, como uma criança
em dia de grande evento esperado, acorda cedo e empolgado. Está
esfuziante. Toma seu café, liga para os amigos que irão compartilhar a
aventura com ele. João faz longa viagem para juntar-se a todo o grupo.
O dia passa muito rápido. Logo já estão na enorme fila de
concentração do estádio, mesmo o jogo vindo a ser ainda daqui a
muitas horas. João e seus amigos vão conversando sobre mil coisas,
confraternizam com os torcedores com os uniformes de seu mesmo
time e fazem arruaça e galhofas com os torcedores do outro time.
Tomam umas e outras antes de entrar no estádio. Na realidade, todas
que conseguem. É muita gente e muita coisa acontecendo ao mesmo
tempo. Uma profusão de coisas muito maior do que a percepção
consegue captar. Mesmo considerando um padrão de pensamento
dominante e comum isso já é fácil de ser percebido. João não
consegue captar todas as influências que estão acontecendo a seu
redor, o número de eventos simultâneos é muito grande. Muitas das
coisas que acontecem até bem próximas dele e que influem nos
humores de todos a sua volta, e também no dele, não são captadas por
sua consciência.
O jogo começa. Muitas emoções. Gol contra seu time. E agora? A
bola rola. Partida ganha de virada. João volta pra casa esfuziante,
gritando pelas ruas. Chega em casa e ainda tem interações com sua
mulher. Os filhos já estão dormindo...
No outro dia pela manhã, segunda feira, João chega ao serviço e conta
para os colegas de trabalho sua aventura. Vamos ver isso na ótica do
58

Não tenho time nenhum e não acompanho futebol. Embarquei nesse
exemplo por ser muito gráfico dentro de nossa cultura e ter força de
transmissão.
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Funil da Expressão. Veja bem, a experiência de João foi menor do que
a realidade, ela não abrangeu toda a realidade. Quando João, na
segunda, começa a contar para seus amigos de trabalho a aventura do
dia anterior, sua expressão será menor que sua experiência. Ainda
assim ela é cheia de detalhes. Ele conta como foram os preparativos, a
confusão acontecida na roleta de entrada, o gol que quase perde
quando teve de ir ao banheiro, ele conta até o detalhe dar cor da
calcinha da gostosa subindo as escadas a 30 metros de distância (que
ele viu sem querer, pois é casado... Risos). João fala por quase 40
minutos seguidos contando a seus amigos sobre o dia do jogo.
Entretanto, sua fala foi menor do que sua experiência. Sempre será.
Ok João, agora você não está mais no seu trabalho. Está de volta aos
tempos da escola e é dia de redação. A professora mandou você fazer
uma redação contando o dia do jogo. “Ah fessora, eu não sei fazer isso
não. É difícil”. Deixa de moleza João. Você ficou aí mais de 40
minutos contando a história toda. Basta colocar no papel. Então, João
faz sua redação baseada em sua narrativa de 40 minutos. Sua redação,
seu relato de como foi o dia de jogo, será menor, menos abrangente
que sua narrativa falada.
Agora João, ferrou: simboliza aí pra gente como foi o seu dia de jogo.
Ah, aí não é tão difícil, estamos na era dos emoticons...:


Tudo bem, simbolizar pode ser mais fácil do que escrever, entretanto é
ainda mais restrito na ótica da expressividade. Tudo bem, sei da
controvérsia que podemos criar ao dizer que uma imagem, um
símbolo, vale mil palavras. Entretanto, isso depende da força do
símbolo. Só ocorre quando ele se aproxima e tem a mesma
propriedade da arte, sobre a qual falaremos na próxima manifestação
do Funil da Expressão. No geral, símbolos corriqueiros terão expressividade aquém das palavras e também, claro, serão mais sintéticos.
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Onde entra a Arte aí nisso tudo? A arte é uma expressão que consegue
quebrar um pouco esse funil e ficar mais próxima do sentimento, da
experiência, da verdade e realidade.
João, fala aí o que é o amor. “Ah, sei lá, o amor é uma flor roxa que
nasce no coração do trouxa”... Fala sério João. “Ah, sei lá, é difícil.
Amor é o que sinto pela minha mulher, por meus filhos. É gostar de
alguém e fazer coisas para essa pessoa mesmo quando você não tá
afim. Pronto. Acho que é isso”. João, simboliza aí o amor:


Claro que a expressão de amor de João é menor que sua experiência
de amor.
Vinicius, fala aí o que o amor...: “De tudo, ao meu amor serei atento /
/ Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto / Que mesmo em face do
meu maior encanto / Dele se encante mais meu pensamento”. Ah..., aí
é lindo. Toca a você, toca a mim. São mais do que apenas palavras.
São palavras com poder de compartilhar algo que sabemos o que é,
mas é inefável (além do poder da expressão) e, de certa forma,
sabemos que esse cara está falando de uma coisa que sabemos o que é
que ele está dizendo. Já vivemos isso também. Já passamos por essa
experiência também...
A arte tem esse poder de expressar mais do que a expressão comum e
se aproximar mais da verdade da experiência, ressona e transmite a
vibração de origem com boa fidelidade. Símbolos utilizados ao longo
dos tempos ao ponto de terem entrado para o inconsciente coletivo
com força arquetípica também têm esse mesmo poder de expressividade além de si mesmos, apontando para algo maior, além de si
próprios. O “dedo apontando pra Lua”, em alguns casos.
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Separando o Joio do Trigo
Ah, a essas alturas do campeonato (não o do João...), você já deve ter
sacado, por melhor que sejam as escrituras, elas são limitadas.
Algumas delas são inspiradas e trazem em si um componente muito
similar ao da arte, entretanto, ainda assim incapazes de abarcar a
totalidade da realidade e da verdade como um todo. Podem transmitir
a ressonância da origem. Mas não são a origem. Podem ser um dedo
apontando para a Lua. Mas não são a Lua...
Qualquer coisa dita sobre algo será sempre uma descrição, um
conceito, palavras. Palavras sempre serão afunilamentos dentro de um
código, um idioma, uma sistematização da expressão.
Quando existe esse estado da forma da transmissão da arte ou do
poder da manifestação do Mestre, o que interessa não são as palavras,
não é o livro ou as escrituras, mas a força de quem os fez e o estado
em que se encontrava ao fazer a obra. Essa obra imanta e vibra a
energia nela emulsionada mesmo ao longo dos tempos.59
Têm uns 400 livros publicados do Osho, embora ele nunca tenha
escrito uma única linha para isso. Seus livros são transcrições de seus
discursos gravados para aqueles que o estavam ouvindo. Muitos
desses livros acabaram sendo compilações de trechos distintos de
discursos diversos agregando passagens em cima de um mesmo tema.
Embora sejam conteúdos com bom potencial devido à forma como
tratam as coisas e mexem com o que realmente deve ser mexido
dentro das pessoas, essas obras não são as suas melhores e mais
profundas.
Em alguns momentos, ele dizia que iria falar de algum assunto durante
um período. Então, se seguia uma sequência de vários dias nos quais
59

Ouça a palestra “Sentir, Ver, Criar” de Leslie Temple para absorver
profundamente a primazia desse conhecimento.
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ele ia falando sobre aquele assunto. As transcrições dessas sequências
são preciosas, contém a transmissão do tipo de força sobre a qual
estamos falando aqui, algo similar ao feito pela arte, vai além da
expressão e te transmite uma energia, um estado de ser, uma vibração,
uma vivência além da experiência e da mente.
Se você tem uma base cristã e quiser experimentar o tipo de
experiência sobre a qual estamos comentando aqui, indico o livro “A
Semente de Mostarda”. É uma dessas transcrições de sequências de
palestras do Osho falando de um mesmo assunto. No caso, da
interpretação de várias passagens do evangelho apócrifo de Tomé.
Pré esclarecendo neste ponto: não sou cristão, não sou seguidor do
Osho, não pertenço a nenhuma religião ou doutrina. Como dito
anteriormente, estamos montando um mosaico grande e complexo
para colocar e transmitir coisas importantes. Segure-se firme em sua
prancha, lembra?
Osho fez essa sequência de discursos para um determinado público,
dentro de determinado momento e contexto histórico e social, em
inglês. Cerca de meio século depois, isso foi transcrito para outro
idioma, no caso, o português, e eu fui ler. Imagine você estar ouvindo
o discurso do Mestre in loco, no meio da plateia e da assistência. Não
do Osho, mas do seu Mestre de preferência. Você está olhando para
ele naquele momento e escutando suas palavras na sua língua de
origem. O que está acontecendo ali é muito além das palavras, não se
trata do sentido racional delas. Isso pode até estar incluso, às vezes
nem mesmo isso pode estar incluso, pois o Mestre não responde suas
perguntas, ele responde você. Compreende? Vai muito além de
sentido racional, engloba respostas emocionais e energéticas, acolhimentos e puxadas de orelhas energéticas, cutucões etc.
Então, você está ali ouvindo aquele discurso e foi tocado(a) por ele.
Posteriormente, dias ou meses depois, você escuta um áudio gravado
daquele mesmo dia no qual você estava lá na presença dele. A força
ainda estará registrada na gravação do áudio. Entretanto, haverá um
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pequeno downgrade em sua transmissão, pois o momento será outro,
as vibrações mais adequadas já terão se alterado um pouco.
Entretanto, a força do Mestre ainda estará no áudio. Às vezes, você
terá de pausar ou receberá influências e inputs que podem despotencializar a audição. Mas ok, ainda assim receberá a força novamente.
Mesmo uma pessoa que não estava lá no dia e ouça o áudio, receberá
essa força.
Além do áudio, é feita uma transcrição dele. Novo downgrade. A voz
do Mestre, a vibração com a qual ele falou, as entonações, os espaços
entre as palavras, por mais que a pontuação procure refletir e ser fiel a
isso, recebem alterações. Mas foi dentro da força do Mestre e, mesmo
com novo downgrade, você relendo o texto, anos depois, acessa
novamente a força do dia em que esteve lá, afinal de contas, você
estava lá na hora. E olha que bacana: mesmo pessoas que não estavam
lá aquele dia leem o texto e, apesar de não ouvirem a voz do mestre,
apenas lerem a transcrição do por ele dito, recebem a energia além das
palavras, a transmissão da força.
“Caramba, esse texto é tão legal! Devemos passar para o máximo de
pessoas possível. Bora traduzir”. Tchan dan... Aí reside algo delicado.
O downgrade pode ser significativo na tradução. Tem muitas variáveis
influenciando. Vamos partir do pressuposto de o tradutor estar
empenhado e também envolvido profundamente com o tema, vivencia
o tema em sua própria vida, está fazendo a tradução por acreditar
naquele mestre e segue o dito por ele. Beleza. A tradução continuará a
ter o poder de transmitir a força do que foi transmitido lá no dia
inicial. Quando a força é realmente do Mestre e os caminhos para as
transcrições e traduções estão o mais bem intencionados e purificados
o possível, apesar dos downgrades, ainda assim poderemos receber
uma força incrível, afinal de contas o seu quantum inicial era pleno.
Isso aconteceu comigo quando li “A Semente de Mostarda” e com
milhões de outras pessoas em todos os lugares do planeta, em
diferentes períodos históricos, ao lerem textos inspirados transmitidos
por mestres verdadeiros. No mês dessa minha experiência com essa
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leitura, passei por um estado de elevação muito gratificante e
transformador. Certo dia, naquele período, lembro-me de ter entrado
em casa, fechado a porta, sentado no sofá e ter ali ficado por um bom
período sem fazer nada e sem necessidade de nada fazer, nem mesmo
estava meditando ou querendo “fazer” isso, meditar. Apenas fiquei ali.
Um estado além das palavras. Uma das coisas que consigo dizer sobre
aquele estado foi isso, eu estava ali sem fazer nada e sem ter
necessidade de fazer, mas havia algo além disso também.
Sabia, naquele momento, aquilo estar ocorrendo por conta do efeito
direto da leitura daquele livro durante todos aqueles dias, estava
recebendo a energia do Mestre e ela me catapultou para aquele estado
que deveria ser o meu natural, mas que não conseguia chegar a ele.
Isso já tem mais de dez anos. Mesmo conhecendo o estado, fazendo
muitas práticas e estando 100% comprometido com essa coisa toda da
cura, iluminação, fim da dualidade e do sofrimento, evolução pessoal
e coletiva ou quaisquer outras expressões que definam ou transmitam
melhor o que quer que seja isso, praticamente não consegui mais,
ainda, voltar àquele estado, daquela forma e intensidade, novamente.
Claro, outras coisas interessantes e harmônicas aconteceram e
continuam a acontecer. Mas aquela... Risos.
As palestras de Leslie Temple60 também têm essa força de transmitir
energia, estados e frequências além das palavras. Neste caso, a minha
experiência com elas, e que indico, além da questão da tradução do
inglês para o português, ainda tem a questão de estar na voz de outra
pessoa e, ainda assim, é realmente mágico quanta luz recebemos e
quanta transformação podemos ancorar com elas.
Disse que daria duas referências, A Sabedoria do Evangelho e um
filme. O filme é Lutero, no qual é retratada a sua história e da reforma
protestante. Nessa obra prima, podemos ver claramente a questão das
60

Palestras de Leslie Temple: indicadas nas Referências & Indicações – pág.
306.
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traduções dos textos sagrados e muitos de seus envolvimentos. Lutero
também teve uma experiência transcendente ao ler o evangelho e quis
replicar isso para o maior número possível de pessoas. Quis traduzir
para o alemão, para seu povo puder ter acesso direto a isso. A guerra
por conta disso e outras nuances foi terrível.
Lembra do grego e latim terem o monopólio do conhecimento
codificado? Pois é. Vamos lá: perguntei-lhe lá atrás se você sabia em
que língua o evangelho foi escrito originalmente e quem os escreveu
(pois são mais de um). A resposta a isso é tão cheia de meandros que é
até delicado resumir, por vários motivos, um deles por conta de ser
uma sopa de letrinhas tão grande e tão cheia de referências diversas,
chatas e complicadas. Tem de estar muito afim. Indico a você, se tiver
interesse em saber mais profundamente, o Vol. 1 da Sabedoria do
Evangelho, do Pastorino61. Ele foi professor de grego e latim na UnB,
ex-padre, dentre outras credenciais. As informações por ele apresentadas no começo dessa obra são bem interessantes.
Só pra se ter uma ideia, há dúvidas e inferências até mesmo sobre as
línguas faladas e a mais usada por Jesus. São feitas suposições,
considerações e perspectivas em cima de probabilidades. Latim,
aramaico, hebraico e grego (ou algumas de suas variantes) são as mais
cotadas, sendo o aramaico o mais provável de ter sido mais utilizado.
Se já há controvérsias quanto à língua do Mestre, imagine no o que e
como os outros escreveram a seu respeito...
Bem, um dos evangelistas, Lucas, um cara letrado, médico, nem foi
contemporâneo de Jesus, viveu pouco tempo depois dele. Tudo bem,
nada demais nisso, apenas para compor pra você alguns
envolvimentos disso tudo. Além desse evangelho, o de Lucas, a igreja
católica da época, selecionou outros três para comporem o novo
testamento, os de Mateus, Marcos e João. E existiram só esses quatro?
Não. Encontramos relatos e referências de que houve muitos, talvez
61

A Sabedoria do Evangelho.
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centenas. São chamados de evangelhos apócrifos. Existem também os
manuscritos do mar morto, achados em 1947, mais antigos que as
cópias mais antigas utilizadas para as bases da bíblia atual. Entretanto,
a história de seu achado e suas posses iniciais também não garante
terem estado sempre em poder de interesses isentos ou apartidários
sobre seus conteúdos.
Pastorino realizou um trabalho monumental: uniu os quatro
evangelhos da bíblia em uma linha única das narrativas a que se
referem. Na bíblia, cada um deles é apresentado em sua própria
sequência completa. Ele os emparelhou pelas mesmas passagens.
Alguns falam de algumas passagens, outros não. Algumas passagens
estão em apenas um deles, outras em dois, outras em três e algumas
nos quatro.
Após esse já difícil trabalho de emparelhamento, ele começa por uma
análise da literalidade da coisa. O que estava escrito em grego ou
latim das versões mais antigas ainda preservadas e que não são as
originais das originais, mas sim as mais antigas..., e faz considerações
sobre diferenças de termos, dúvidas sobre eles e, inclusive, distorções
nas traduções. Para se ter uma ideia dessa caixa de maribondos, veja
apenas uma das considerações de Pastorino envolvendo esse processo:
COPISTAS
Os encarregados de copiar os manuscritos chamavam-se copistas ou
escribas. Mas nem sempre conheciam bem a língua, sendo apenas
bons desenhistas das letras. Pior ainda se tinham conhecimento da
língua, porque então se arvoravam a emendar o texto, para conformálo a seus conhecimentos. Não havia sinais gráficos para separação de
orações, e as próprias palavras eram copiadas de seguida, sem
intervalo, para poupar o pergaminho que era muito caro. Daí os
recursos empregados, como abreviaturas, colação e tantos outros.

Uma vez feita essa análise da letra, Pastorino parte para a análise dos
vários sentidos de cada trecho, os quais variam de acordo com a
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capacidade de interpretação e escala evolutiva de quem irá acessar o
conteúdo. Em suas próprias palavras:
Os principiantes compreendem, de modo geral, a letra e a ela se
apegam.62 Mas, além do sentido literal, temos o alegórico, o simbólico
e o espiritual ou místico.
O sentido alegórico faz extrair numerosas significações de cada
representação, compreendendo, por exemplo, a história de Abraão
como uma alegoria das relações entre a matéria e o espírito.
A interpretação simbólica é mais elevada: dá-nos a revelação de uma
verdade que se torna, digamos assim, transparente e visível, através de
um texto que a recobre totalmente; basta-nos recordar a CRUZ, para
os cristãos: é um símbolo muito mais profundo, que os dois pedaços
de madeira superpostos.
A interpretação espiritual é aquela que dificilmente poderá ser
expressa em palavras [lembra do funil da expressão?...], mas é sentida
e vivida em nosso eu mais profundo, levando-nos, através de certas
palavras e expressões, à união mística com a Divindade que reside
dentro de nós. Quase sempre, a compreensão espiritual ou mística da
Escritura leva ao êxtase, e, portanto, à Convivência com o Todo.63

62

Aqui, aquela velha armadilha à qual estamos tão acostumados a ver por aí:
“Está escrito na bíblia que preservarás o sétimo dia, não falarás com espíritos,
Eva comeu uma maçã, o inferno arde em chamas” etc... Veja na página 34,
nas estratégias de manipulação das massas, sobre falar ao público como se
fala com crianças. É isso que você quer para você? Realmente vejo isso
acontecendo: a maioria de nós age como crianças ou adolescentes emocionais
e crianças ou bebês espirituais, procurando abster-se de quaisquer tipo de
responsabilidade por tudo o que seja penoso, difícil ou pesado... 
63

O tipo de experiência que descrevi durante a leitura de “A Semente de
Mostarda”, as audições das palestras de Leslie Temple e que vários de nós já
tivemos em diversas ocasiões.
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Mais ainda nas palavras de Pastorino:
INTERPRETAÇÃO
Para interpretar com segurança um trecho da Escritura, é mister:
a) Isenção de preconceitos [hum...];
b) Mente livre, não subordinada a dogmas [hum...];
c) Inteligência humilde, para entender o que realmente está escrito, e
não querer impor ao escrito o que se tem em mente;
d) Raciocínio perquiridor e sagaz;
e) Cultura ampla e polimorfa [hum...], mas sobretudo:
f) CORAÇAO DESPRENDIDO (PURO) E UNIDO A DEUS.

Quais os Propósitos Ocultos no Mito da Virgem Maria?
Jesus te Serve? E se Ele Não Existiu?
Quais os propósitos intrínsecos no mito da Virgem Maria? Qual o
serviço ou desserviço é prestado para a humanidade quando se diz ser
a mulher mais bacana, a acima de todas as outras, aquela que deu a luz
ao melhor camarada, aquele acima de todos, sem ter transado? O que
acontece na cabeça de cada mulher indo transar pela primeira vez, ou
mesmo em várias outras vezes, quando ela está inserida nessa cultura?
Caramba...
Nos níveis de sentido das histórias e escrituras, você ainda está
disposto(a) a ficar no significado da letra de que Maria engravidou de
Jesus virgem? Ok, se isso te serve e te ajuda, que possa, então,
cumprir a função que tem a cumprir dentro de você isso aí.
Recebo as pessoas em sessões terapêuticas para tratar de suas questões
emocionais mais profundas, dificuldades de uma forma em geral,
traumas, limitações e coisas assim. É comovente ver como muitas
estão tão machucadas e não conseguem atingir o núcleo do que deve
ser trabalhado em suas questões por conta de condicionamentos
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absorvidos em decorrência de crenças religiosas punitivas em cima de
sexualidade.
Assistindo à série “O Olho de Hórus” [ver pág. 316], aprendi muito
sobre a representação simbólica e a transmissão do conhecimento
através de parábolas, histórias, metáforas e analogias quando ainda
não estamos prontos para sua profundidade.
Quais os significados simbólicos, alegóricos e espirituais contidos no
mito da concepção imaculada e que podem lhe ajudar de alguma
forma? Vou lhes contar o que achei aí e me ajudou muito. Se você
achar outra coisa que lhe sirva e transforme positivamente, compartilhe para outras pessoas, faça sua parte.
O que aprendi nesse mito e vivenciei de várias formas, teve uma boa
ajuda de clarificação no vídeo da Parte 2 de O Olho de Hórus. Hórus,
na mitologia egípcia, é filho de Osíris e Íris e é o avatar solar daquela
época, corresponde exatamente a Jesus, assim como vários outros
avatares solares com a mesma história básica, de tempos bem mais
remotos que 2.000 anos:
 Concepção imaculada;
 Milagres e poderes;
 Acompanhamento por apóstolos ou similares;
 Provação;
 Morte;
 Ressurreição após três dias;
 Ascensão.64

64

Querendo aprofundar essa pesquisa, duas referências para começar: Teoria
do mito de Jesus e Vídeo Comparando Jesus a Hórus e Outros Deuses com
mesma história básica. Importante: colocaram um nome agressivo nesse
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Olha que interessante: como o(a) camarada (você...), ainda não
consegue absorver conceitos profundos diretamente, lhe é contada a
história de um sujeito fodástico, o qual nunca pulou o corguinho,
máster dos másteres, sempre fez o que era para ser feito. Esse cara
nasceu de uma concepção imaculada, operou milagres e realizou
grandes feitos. Morreu e renasceu.
Sabe por que os Avatares e Mestres falaram e falam tanto na forma de
histórias e parábolas? Dentre outros vários motivos, porque dá uma
boa anulada na reatividade. Se eu te lanço uma afirmativa, por
exemplo, a fé cega é ruim, você pode reagir de mil formas, inclusive
combatendo isso com muitos argumentos. Entretanto, se eu começo a
te contar a história de certo Fulano de Tal que seguia Beltrano em seus
ensinamentos e que, belo dia, caiu em um buraco e morreu porque
Beltrano lhe garantiu ser bom passar por ali, a coisa muda de figura,
compreende? Você pode até não gostar ou mesmo discordar da
história, mas as margens para combatê-la esmaecem, pois não lhe está
sendo afirmado nada, apenas lhe sendo contada uma história. Se a
história tiver pressupostos de realidade, daí, então, como discordar?
Não é uma teoria ou uma afirmação, é simplesmente algo acontecido...
Voltemos ao cara máster dos másteres, o fodástico que nunca vacilou,
ajudou as pessoas e clarificou as coisas. Esse cara nasceu de uma mãe
virgem, que não fez sexo, não transou. Ele operou milagres, morreu,
ressuscitou e ascendeu. Sua história é fantástica, ela é assim... (e a
história lhe é contada do começo ao fim, em todos os detalhes).
Caramba, você se encanta com isso. Olha só, quem é a criatura que
nasce sem sexo? É você quando nasce de você mesmo. Hórus
representa a encarnação na qual a pessoa nasce com o potencial para
iluminar. Morrer para seu ego e renascer a partir de si mesma.
vídeo e o próprio conteúdo foi realizado dentro de uma egrégora ainda muito
combativa. Se você se afetar por isso, poderá perder a oportunidade de saber
de fatos interessantes e importantes para trazerem luz para você mesmo(a).
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A palavra Cristo pode ser considerada como o Eu Superior, o Deus
Interno. Da mesma forma, a palavra Buda. Uma história bonita: Jesus,
inicialmente de Nazaré, passou a ser chamado Jesus, O Cristo, pois
seus olhos eram tão límpidos que as pessoas olhando dentro deles
viam-se a si mesmas. Viam em seus olhos o deus interno de si
mesmas, o Eu Superior. Então, Jesus que era Jesus de Nazaré,
começou a ser chamado de Jesus, O Cristo e, logo, Jesus Cristo.
Qual a diferença entre o Mestre e o Discípulo? O Discípulo olha para
o Mestre e pensa “Só isso? Ele não tem nada demais. É apenas uma
pessoa como eu...”. O Mestre olha para o Discípulo e pensa encantado
“Tudo isso... Ele já é um mestre, um Deus, um Cristo, um Buda”. O
Mestre já enxerga Deus em todas as coisas, inclusive no Discípulo, o
qual não vê Deus dentro de si mesmo...
Esse ensinamento, condicionamento, sei lá, de Deus ser exterior é bem
danoso e incoerente com as próprias características a respeito desse
mesmo Deus: oniciente; onipresente; onipotente. Poxa, como algo
estando em todos os lugares não está dentro de alguém? Não está
dentro de você? Ok, há uma armadilha aí. Se o ego está, Deus não
está. Mas como pode Deus estar inclusive fora do ego se está em todas
as coisas?... Parece um koan...65
Sabe quem é o cara nascido da concepção imaculada, capaz de
sobreviver à morte, filho de tudo o que existe? Um doce se você
adivinhar... Pense um pouco... Uma pista: “Podeis fazer tudo o que fiz
e muito mais”. É você! Bacana, né? Você é essa pessoa incrível.
Jesus te serve? Ele serviu para mim assim. Como um homem nascido
sem sexo, literalmente, ele não serve pra mim. Pois já nasci assim.
Não dá para eu usá-lo como guia, referência ou inspiração dessa forma
literal, pois não chegarei a lugar algum. Não que duvide da capacidade
65

Koan: narrativa, diálogo, questão ou afirmação contendo aspectos inacessíveis à razão.
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de determinadas entidades materializarem seu corpo diretamente em
nossa 3ª dimensão ou estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Só
não vejo sentido, e não me ajuda em nada, essa concepção imaculada
literal de uma criatura.
Quando soube das histórias dos Avatares Solares e Jesus ter o mesmo
escopo de vida de todos eles, podendo ser apenas um mito e não uma
história de uma pessoal real, mesmo sem ser cristão, isso mexeu muito
comigo. Quanto maior a identificação de uma pessoa com algo,
alguma certeza ou verdade, e isso lhe for tirado de uma hora para a
outra, mais ela vai ficar sem chão. Óbvio.
Tem um quadrinho do Laerte com o título “A Insustentável Leveza do
Ser”, mostrando a história de um camarada descobrindo, certo dia, que
seu pai não é seu pai, e é, na verdade, uma mulher; sua mãe não é sua
mãe e é um homem; sua irmã não é sua irmã e sim uma atriz
contratada para se passar por sua irmã e ele é negro e não sabia, pois
havia sido colocada uma roupa especial de cor de pele branca nele. Ou
seja, todo o seu mundo caiu. Tudo o que ele pensava ser uma coisa era
outra, inclusive ele próprio.
Quando se diz a um cristão que Jesus não existiu, era um mito, ele
reagirá fortemente. Claro. Não é, antes de mais nada, uma questão de
se discutir história e sim a realidade de quem sou, o que acredito e do
que sou formado...
Dizer que Jesus não existiu, te ofende? Por quê? Por que não pode
haver questionamentos? Não é interessante para você mesmo(a) sua fé
ser tão fraca a ponto de não poder ser questionada e sua reação seja
tão impaciente ou explosiva que a raiva nela gerada afete sua própria
corrente sanguínea. Lembra?: passamos 99% do tempo procurando
defender nossas opiniões e perdê-las é perder o próprio ego e, muito
mais e ainda, romper com as estruturas que nos foram passadas, por
mais sem sentido que sejam, nos levando à má consciência em relação
ao nosso grupo familiar. Entretanto, é oportuno rompermos pela
segunda vez o cordão umbilical e cumprirmos nossa missão pessoal e
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coletiva de brilho. Curando a nós mesmos, curamos uma parte da
doença do mundo. Sentimos-nos plenos assim. E isso não tem nada a
ver com o arquétipo do salvador e do sacrifício. É algo bem mais
ameno.
Nas páginas de 37 a 42 do Vol. 1 da Sabedoria do Evangelho66,
Pastorino traz uma interpretação do significado transcendental de
Lucas 1:26-38, sobre o anúncio do Anjo Gabriel à Maria sobre sua
gravidez de Jesus. Em uma forma mais elaborada, é algo como o
colocado aqui. Se realmente quiser captar o posto naquela obra, você
deverá ler não apenas essas páginas já indicadas, mas vir ainda de
antes, desde ao menos a página 11, onde são contextualizados termos
fundamentais para a interpretação, como: Deus, O Pai, O Filho,
Origem e Destino do Espírito, Centelha Divina, Mente Criadora,
Espírito Individualizado, a ligação do Pensamento Criador com o
Raciocínio através da Intuição, dentre tantas outras coisas bem
importantes para avançarmos da letra para os próximos significados
reais e verdadeiros ligados a nossa essência profunda.
**********
Bem, tantas considerações assim para falar sobre a bíblia em
decorrência do cristianismo ser a maior religião por número de
adeptos, segundo fontes diversas, e ter, então, grande influência no
mundo e também, claro, por estamos justamente contextualizados em
seu seio. As bases dele são sobre a bíblia e a bíblia muitas vezes pode
ser uma boa colcha de retalhos. Falamos bem pouco dela, focando
mais no evangelho (Novo Testamento) e nem nos metemos no Velho
Testamento.
É o único livro sagrado? Claro que não. O Alcorão, os Vedas, o Livro
Tibetano dos Mortos, o Bagava Guita e outros tantos existem. Todos
sabemos. Esses outros tantos não são tão complicados em suas origens
66

A Sabedoria do Evangelho – Já citado na pág. 116.
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quanto a Bíblia, entretanto, todos podem ser vistos e considerados a
partir dos mesmos parâmetros e questionamentos trazidos aqui desde
o começo. De qualquer forma, é uma reflexão interessante nos
perguntarmos justamente porque o livro com as origens mais
complicadas e formado, de longe, pelo maior número de compilações
de textos e autores diversos e distintos deu base hoje à maior religião
por número de adeptos.
Qual a origem dos textos sagrados? São verdadeiros? Foram
deturpados? Quem os traduziu? Quem ganha e quem perde com sua
propagação? Inspiram expansão ou contração para as pessoas? O que
as pessoas costumam fazer em decorrência de sua leitura? Atém-se à
letra do que está dito ou conseguem avançar para os outros níveis da
interpretação? Em que tempo aquilo foi dito? Para qual público? Com
qual propósito?
Existe toda uma igreja fundada quase basicamente em cima de um
único versículo da bíblia. Algo aparentemente totalmente alegórico.
Poxa vida...
Na formação de conceitos e julgamentos sobre as coisas, bem como na
exposição de ideias, é muito importante considerar duas figuras que
ocorrem muito comumente:
 A primeira é tirar conclusões certas em cima de pressupostos
errados;
 A segunda é pegar bases coerentes e, no meio do caminho,
fazer uma curva maluca e concluir uma merda qualquer que se
queira... (Risos. Ou choros também são válidos, dependendo
da situação).
Isso acontece muito em todas as áreas e em questões polêmicas e
complexas muito mais. Claro... Na seara da espiritualidade e religiões,
ocorre o tempo todo.
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Essa história de interpretar as escrituras ao pé da letra lembra aquela
da nossa mãe dizendo “E se todo mundo pular da ponte, você vai pular
também?”. E se a escritura disser tal coisa, você vai fazer? Caramba,
veja o que a leitura da escritura evoca em você. Óbvio. Não importa o
que digam sobre quem escreveu. Sinta o que ela gera em você e o que
você faz disso. Quanto sua reação a ela faz você se aproximar de seu
Máximo Potencial e superar suas limitações?

As Religiões, Doutrinas, Igrejas, Seitas & Cia
Completando a questão da descida dos ideais, vamos para o próximo
passo. Só lembrando, até o momento já tivemos:
1. Ação e Reação;
2. Sentimentos;
3. Vivências Místicas;
4. Avatares;
5. Escrituras.
Bem, muito disso tudo dito até aqui considerando comunicação
empenhada em transmitir as coisas com precisão e razoabilidade. Mas
há ainda outros fatores podendo chegar a ser medonhos: muitas vezes,
o que se tenta comunicar não é para informar ou esclarecer, mas sim
para ludibriar. Todos sabemos disso. Então, para separar o joio do
trigo, não basta apenas ver se a comunicação está ok no referente à
lógica formal, norma culta, precisão ou não de fontes. É preciso ir
além. É muito importante saber os propósitos por trás dela e de seu
emissor...
Ok, digamos que você achou um desses textos inspirados, possuindo a
força do Mestre e com potencial para te levar à Experiência de
Consciência do Todo. Você conseguiu separar o joio do trigo. Sacou
que algumas escrituras te servem, te elevam e outras não. E conseguiu
distingui-las.
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Se as escrituras já passam por toda essa distorção e destemperos,
imagine o que acontece com o que vêm com próximo estágio dessa
espiral descendente, as religiões, igrejas, doutrinas e seitas...
Put´s, para, vai tomar uma água, vai dormir, ter um final de semana
legal e, depois, volta para continuar lendo. Bem, se você tiver
estômago de avestruz ou estiver pilhado(a) pra continuar, então, assina
em sua própria mente o termo de risco e segue em frente. Risos. :-p
**********
No próximo estágio, vêm, então, as religiões e doutrinas e, ainda
abaixo delas, as igrejas e seitas. Se na história das escrituras já
demandamos tantas inferências e considerações para compor um
quadro, imagine como fica isso para as religiões... Pode ser um bicho
ainda muito mais espinhoso ou uma tremenda caixa de marimbondos
ainda mais ardilosa.
As religiões e doutrinas estão fundamentadas nas suas próprias
escrituras ou, mais raramente, diretamente nos mestres. De qualquer
forma, elas parecem não conseguir subsistir se não recorrerem a
algum tipo de codificação. Sabemos que muitas tradições foram
passadas de geração a geração pelo hábito e pela palavra falada
através, muitas vezes, da contação de histórias, num processo similar e
paralelo ao da codificação escrita. Algumas, ainda, mais raras,
apoiaram-se também na transmissão de práticas numa adesão rigorosa
a seus formatos.
Dentre as muitas contribuições deixadas por Osho para a humanidade,
uma foi sua forma de ação e interação com as pessoas que o
procuraram. Ele agiu de tal forma a ser impossível fundar-se o
“Oshismo”. Que maravilha, grande avanço. Risos. Só recordando, não
sou seguidor dele, apenas aprendi com muito por ele deixado e
ressono com várias de suas contribuições.
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Separe o joio do trigo novamente: procure saber o que é, dentro de
uma religião, ou seita, o realmente transmitido e o que foi deturpado,
seja lá por quais motivos forem: descuido, erro, ignorância, medo de
assumir verdades, dificuldades ou mesmo manipulação escusa e
descarada.
A escritura pode ter uma vida própria em si ou não. Para ela, pura e
simplesmente, não faz diferença se será louvada ou esquecida. Já para
religiões, especialmente para igrejas, entram componentes muito
capciosos. Quando o sacerdote depende dos fieis para sobreviver tanto
material quanto emocionalmente, o portal para distorções pode arder.
Especialmente considerando o nosso atual modelo e estágio de
produção e distribuição da riqueza.67 Gostei muito de uma piada
fazendo referência a uma famosa revista de negócios e alertando para
igrejas realmente safadas montadas para enganar as pessoas:
“Pequenas igrejas, grandes negócios”... Risos. Ou choros, sei lá...
De uma coisa sabemos: Jesus, se existiu... (risos e provocações...) não
era cristão. Ele nem mesmo chegou a ouvir essa palavra... E Deus?
Existe? O que você faz dessa crença? “Sim, ele existe e vou fazer uma
guerra por conta disso...”. Poxa vida... Acorda. Desperta!
Nas frequências das paixões acaloradas comuns a este assunto, um
cliente me falou ser provado cientificamente Jesus não ter existido.
Fiquei na minha em relação à colocação dele e segui na função de seu
atendimento sem entrar nesse mérito. Entretanto, fiquei pensando
como se prova cientificamente alguém não ter existido. Tendo
existido, fica fácil de provar quando há uma evidência. Ela está lá e
comprova. Não tendo existindo, como há uma prova disso? Imagino
que as pessoas tomam a falta de evidência de provas de existência por
prova de não existência. Algo sem sustentabilidade. Como dito logo
ali atrás, parte-se de um pressuposto certo e toma-se, no meio do
caminho, uma conclusão errônea...
67

Neste livro propomos coisas novas, mas elas ainda não vigoram...
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De qualquer forma, envolvido com essa questão durante certo tempo,
senti uma clareza de ser indiferente ele ter existido realmente ou não,
pois mesmo não tendo existido, a egrégora de energia formada em
torno de sua percepção já é uma entidade suficientemente forte para
todos os efeitos a que se presta e destina. Entende isso?...
Consideremos o evangelho ter sido forjado. Mesmo, nessa hipótese,
contando uma história não efetivamente verdadeira, ele tem a força
por si mesmo. Em suas concepções puras, levou centenas de milhares
de pessoas ao estado de comunhão. Tem todos os aspectos dos
significados alegórico, simbólico e espiritual ou místico, de forma
profunda. Mesmo tendo sido escrito em cima de um simbologismo e
não de uma história real, quem o fez tinha o poder e sabia o que estava
fazendo.
**********
Enquanto fazia uma pesquisa sobre aquela história do Papa Francisco
ter dito ou não determinadas coisas controversas sobre Adão e Eva
não terem existido literalmente e outras tantas coisas, algo engraçado
ocorreu: num site onde se tomava isso como verdade, um camarada
saiu xingando o Papa de anticristo e outras coisas. Outra pessoa
respondeu dizendo serem mentiras e dando links oficiais do Vaticano
como prova/referência disso, porém, entrando nos links, nada havia a
respeito do assunto.
A religião mostra-se mais forte que a escritura, mesmo estando numa
escala da descida dos ideais abaixo dela. Interessante, não?...
Há Convergência Religiosa? Onde?
Já ouvimos falar várias vezes que as religiões têm um mesmo
princípio, falam das mesas coisas de formas diferentes. Será?
Primeiramente, é preciso separar o joio do trigo. Há sim princípios
iguais na maior parte das religiões podendo ser consideradas sérias.
Milhares de pessoas, ao longo da história humana, tiveram
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experiências místicas, além do poder da expressão, e conseguiram
exprimir isso de alguma forma. Muitas dessas expressões tornaram-se
mitos, histórias codificadoras e representativas dessas experiências.
Muitos santos, deuses, deusas, entidades fantásticas fazem parte
dessas representações e estão inseridos no inconsciente coletivo.
Muitas vezes, arquétipos muito semelhantes, com as mesmas
características básicas e respectivas particularidades de suas culturas
de origem.
Então, na parte séria da coisa, acharemos muitas similaridades entre os
mais distintos povos nas mais distantes eras. A mesma coisa dita de
formas distintas. Tive a grata bênção de conhecer um profundo
estudioso das religiões, Moacir Amaral. Passei um final de semana
completo com o grupo de formação em Constelação Sistêmica, sob
sua facilitação, olhando para essa coisa toda com bastante
profundidade. Em mais de 200 slides ao longo de três dias, navegamos
pela história e comparação de grande parte de todas as religiões
conhecidas, inclusive as tribais e aborígenes, num espectro bastante
representativo da matriz global de todas elas, incluindo, ainda,
vertentes da filosofia, do conhecimento, escolas e correntes
doutrinárias, iniciáticas, expressões artísticas etc.68
Sob a ótica da gênese, por exemplo, verificamos a seguinte assertiva:
Todos os mitos contam a mesma história:
No Imanifesto aparece o Manifesto.
O Imanifesto é a Origem. O Manifesto surge no Imanifesto.
Na Totalidade, que é Unidade (Um sem dois; não dualidade),
Aparece algo que se distingue, uma identidade que se separa:
Um “Eu Sou” separado no Todo.
A criação do Mundo acontece.
68

Querendo ver mais sobre esse conteúdo, o Moacir autorizou a passar esse
material não publicado, recebido em aula de 2015, em Curso de Formação
em Constelações Sistêmicas pelo Instituto Imensa Vida em Brasília.
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No Um, os muitos aparecem.

Isso, como dissemos, considerando as religiões sérias. Algumas tantas
são apenas galhofas e outras, ainda, apenas papagaios repetidores.
Desses últimos, é muito importante saber o quanto foi adulterado das
mensagens originais e também perceber o quanto se perde de força ao
seu ouvir alguém manifestando a linha do faça o que eu digo e não o
que eu faço...
Sintoma: Intolerância Religiosa...
Bem, dissemos que a religião e religiosidade estavam doentes. Um dos
sintomas é a intolerância religiosa. Claro...
Você não aguenta nenhuma crítica ou mesmo observação a seu livro
sagrado? Por que isso te dói tanto? Por que é tão frágil sua crença em
você mesmo(a)? Por que tanta intolerância?
Por que está escrito em algum lugar que não adorarás santos e
imagens você atira pedra nas igrejas, templos, altares e religiões de
que os têm? Você realmente sabe o que essas palavras querem dizer
ou apenas comprou uma interpretação direcionada delas? Já refletiu
sobre isso? Sabe quando elas foram ditas, para quem e com quais
propósitos? Por que sua intolerância é tanta assim? Por que sua fé é
tão frágil ao ponto de não suportar que pessoas que não estão te
incomodando te incomodem? Qual a resposta de cura para você? Você
sabe o que é o processo de emergência de símbolos? Conhece as
implicações emocionais, psíquicas e espirituais dessa questão? Tem
ideia da profundidade de cura eventualmente envolvida aí? Você tem
consciência de santos e imagens fazerem parte da composição do
inconsciente coletivo e de suas conexões arquetípicas com tudo o que
existe? Você tem fluência com símbolos? Já se beneficiou de seu uso
de alguma forma? Com certeza. Mesmo você não sabendo disso.
Qualquer religião tem marca. Marcas são símbolos. Ninguém está
falando para você adorar santos ou imagens. A questão é de respeito
por quem tem essa crença, prática ou necessidade e não está
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interferindo em seu espaço. É como no caso das substâncias
psicoativas, você não é obrigado a usá-las se não quiser, entretanto,
onde está a afronta a você em pessoas que não estão te incomodando
te incomodarem quando elas estão em paz e harmonia exercendo seu
direito natural de se relacionar com elas?
Em uma noite escura da eternidade, os badalos de emergências
espirituais de símbolos podem soar para você. Caso esteja apegado(a)
a uma forma e uma negação prévias, sua dor poderá ser lancinante.
Como você poderá voltar a se integrar a tudo o que existe resistindo
aos símbolos, frequências e arquétipos do inconsciente coletivo e de
tudo fazendo parte? Qual o caminho para você dentro da resistência?
Como será sua dor e sua cura ao passar novamente pelo teatro mágico
de todas as formas de anjos e demônios? Você, mais uma vez, vai
perder a chance de transcender e despertar para o fato de tudo ser
apenas projeções do seu próprio eu?       
Por que sua fé é tão frágil ao ponto de não suportar que pessoas que
não estão te incomodando te incomodem? Uma das respostas a essa
pergunta é medo. Claro. E esse é um assunto complexo pedindo para
ser visto. Uma das reações diretas ao medo é simplesmente deixarmos
pra lá e evitarmos o contato. Então, aquela igreja ali, aquele pessoal,
mexe com espíritos, macumba, mediunidade, incorporação ou
qualquer coisa assim e eu tenho medo e procuro não passar nem perto.
Sei bem disso porque fui assim e, quando conto isso para as pessoas,
muitas delas se identificam. Tenho certa expertise em medo, tanto por
tê-lo tido fortemente, quanto por tê-lo superado e ajudar pessoas a
fazerem o mesmo.69 Até o começo da juventude, por exemplo, se eu

69

No livro “Caminhos da Cura” conto de forma mais completa toda a minha
história com terrores noturnos desde a infância, a ameaça / aproximação da
crise de pânico e como curei isso em mim através de diversas ferramentas e o
que proponho às pessoas para lidarem com a questão do medo.
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soubesse que tinha um livro psicografado em sua casa, até evitava de
passar por lá... Risos.
Sentia medo de macumba, de terreiros, de imagens de religiões de
origem africanas. Na infância, me sentia muito desconfortável com as
imagens das religiões hindus, com aquele tanto de braços. Minha
reação de resposta de medo era a fuga e a evitação.
Com o passar do tempo, várias curas e o despertar espiritual, pude me
aproximar de tudo isso. Li a obra básica toda do Kardec e muitos
livros psicografados. Vi e recebi cirurgias espirituais. Numa delas, vi
um médium incorporado enfiar uma tesoura perpendicularmente nas
costas de um camarada a um metro e meio de distância de mim, sair e
deixar a tesoura pendurada lá por dois ou três minutos. O cara na
minha frente, de costas pra mim e eu de frente para aquela cena
bizarra. O médium voltou, tirou a tesoura e não saiu uma única gota
de sangue. A minha própria cirurgia naquele dia foi mais light, só um
beliscão no peito, doído pra caramba. Acho que fiquei no lucro
comparado ao cara da tesoura... Risos.
Fui a terreiros de Umbanda, vi pai de santo dançar descalço em cima
de brasa sem se queimar. Em Festivais de Música Eletrônica70, vi
manifestações e rituais que até Deus duvida. Risos. Coisas incríveis
mesmo. Muitas delas, por conta da multiplicidade que somos,
ressonam conosco e outras não. Tudo bem. Claro. Basta ficarmos
onde é confortável para nós e deixarmos as pessoas ficarem onde é
confortável para elas. A pessoa mais poderosa que já conheci, ao
menos a que já vi o poder manifestado mais claramente em minha
própria frente, tive demonstrações reais de suas habilidades, é um
Xamã. Dentre muitas outras coisas, ele conduz rituais de Umbanda e
recebe incorporações. Para mim, essa pessoa lê pensamentos, dentre
tantas outras coisas. Entretanto, não me sinto 100% integrado aos
70

Falo mais sobre isso ao final no capítulo sobre Festas que Curam [pág.
289].
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rituais de Umbanda e o fato da pessoa mais poderosa por mim
conhecida os fazer, não implica eu entender que também deva seguir
essa linha para atingir meu Máximo Potencial. É o caminho dela e não
o sinto como sendo também para mim. E não é mais medo. Já sei
disso. Essa fase ficou lá pra trás. Não é desconhecimento. Pude
conhecer e experienciar. Não é falta de possuir um arcabouço mental
que comporte essa realidade e essa experiência, pois isso acontece
também.71 Tenho esse arcabouço comportando isso. É ressonância.
Não é pra mim. Apenas isso.
Se uma das reações do medo é a fuga, outra pode ser o ataque. Isso
visto na história da humanidade e agora acontecendo aqui no Brasil de
ataques e intolerância religiosa é lamentável. É doença sim. Uma
doença complexa, pois não se trata apenas do medo de algumas
pessoas atacando uma religião ou pessoas tentando sua conexão, seu
religare com o que encontram de mais profundo e espiritual. Pode se
tratar também de pessoas ardilosas à frente de congregações, dando
uma de João sem Braço, induzindo seguidores a fazerem isso. “Ah,
não falamos nada disso, não mandamos ninguém atacar lugar
nenhum”. Não é mais tempo de agirmos como crianças espirituais
neste momento, apelando à inocência ingênua e aparente como
desculpa para esconder propósitos velados de domínio da mente e
emoções das pessoas com a finalidade de hegemonia e de, em última
instância, deter poder e dinheiro. Se países atacam outros países com
artifícios tenebrosos com propósitos ocultos de dominar fontes de
energia de combustíveis fósseis, o que se dirá de ataques a igrejas e
religiões para alguns verem crescer seu domínio sobre a cabeça das
pessoas? Assim como existe curral eleitoral é claro que existe curral
religioso e isso é muito sério e está pedindo para ser visto.
71

Já vi uma pessoa receber uma cirurgia espiritual que ela mesma achou
incrível, inclusive na forma como percebeu tudo acontecendo com a
aproximação de seres de luz e, posteriormente, deixar essa experiência em
uma espécie de limbo entre a consciência e a inconsciência, pois suas crenças
religiosas não comportam aquela vivência...
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Se um sacerdote diz não ser responsável quando membros de sua
religião começam um movimento epidêmico de atacar outras
religiões, é bom ele rever seus conceitos de responsabilidade e
começar a refletir sobre o que prega, lembrar de que o exemplo vale
mais do que palavras de faça isso ou aquilo, verificar a forma como
prega e incita a ação dentro das pessoas. Inclusive, é muito saudável a
revisão do modelo tanto de precisar de seguir quanto do precisar de
seguidores. Quem precisa mais de quem nessa relação?...
As igrejas não estão cheias por conta de argumentos racionais e sim
por conta do entendimento e domínio de como funcionam as emoções
das pessoas. Quem as conduz sabe bem disso e não lhes cabem fugas
por conta de desvios de civismo quando eles fazem parte de um
comportamento padrão ou epidêmico dentro de sua congregação.
Luz ou Trem no Fim do Túnel?
Particularmente, não me interesso pelo que os sacerdotes de uma
forma em geral dizem. Não emprego minha audiência, energia ou
atenção a eles. Entretanto, a notícia de que o Papa Francisco havia
falado que Adão e Eva não existiram de fato e o inferno não existir,
chamou-me a atenção. Ao fazer uma rápida pesquisa na rede para ver
se isso era verdadeiro ou não, fiquei gratificado pelo que li e a ele foi
atribuído, muito mais do que apenas essas duas afirmações e muito a
ver com o já dito anteriormente em algumas passagens do tópico
Separando o Joio do Trigo [pág. 127].
Dentre outras coisas, nas informações lidas por mim, ele haveria dito
ser hora de começar a abrir espaço para as mulheres dentro da igreja
da qual ele está à frente, para que elas pudessem começar a celebrar
missas, posto equivalente ao de padre, e que sonhava com o dia em
ver uma mulher como Papa. Sempre me intrigou o fato das mulheres
fazerem parte e apoiarem associações, congregações, seitas e religiões
que as subestimam e submetem. Isso apoia a diferença entre mulheres
e homens no mundo e esse desequilíbrio gera e apoia diversos
malefícios, injustiças e doenças sociais e humanas. É algo muito
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grave. Não subestime o quão grave é isso. Acertando o desequilíbrio
entre homens e mulheres, teremos uma bênção e curas muito
profundas em toda a Terra. Mesmo o velho sistema de iluminação
baseado em gurus e mosteiros deixou as mulheres de fora, pois não
havia nele mulheres iluminadas, muitos mosteiros só para homens e
coisas assim, colocando um teto para o crescimento feminino e
prejudicando o equilíbrio humano como um todo. Esse modelo antigo
não cabe mais em nossa época e há uma nova iluminação disponível.
Tenho partes da família de católicos (com uma ala bem engajada e
integrada e outras tantas do tipo “não praticantes”), conheço milhares
de católicos e estou inserido numa cultura predominantemente cristã.
Então, acredito beneficiar a toda a humanidade o que vi atribuído ao
Papa Francisco. Em minha pesquisa, constatei haver controvérsias
sobre ter sido dito ou não e não me interessei por aprofundar ao ponto
de descobrir a verdade, pois estava mais complicado chegar a isso do
que a relevância do tanto necessário para trazer a questão aqui neste
compartilhamento. Se ele não disse nada disso ou tudo isso, lamento,
pois são palavras sábias e de força com poder de contribuir para a
libertação de centenas de milhares de pessoas orientadas não apenas
pela igreja católica, mas pelo cristianismo como um todo. Vi haver
uma polêmica na rede sobre a verdade ou não dessas palavras e,
inclusive, pessoas indignadas com o Papa por conta delas. Risos. É
muito difícil abrir mão do já construído como sendo nós mesmos.
Lembra da história de passar 99% do tempo defendendo nossos pontos
de vista? E se tudo tomado por você como realidade e autodefinição
até hoje não é verdade ou lhe for tirado? Como fica? É uma pancada.
Forte. Muito forte.
Quando nos definimos, nos limitamos. Quando essas definições são
rígidas e quanto mais limitadas, mais rígidas e limitadas ficam nossas
possibilidades. Se alguém diz “Sou budista” isso encerra em si uma
série de condições e delimitações. Não apenas de forma conceitual,
mas desdobra-se, quanto maior for a aderência a esse vínculo, em uma
forma de ser, pensar, reagir, aceitar ou rejeitar coisas.
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Vi muitas e muitas vezes, centenas, e provavelmente seja um fato
visto ou até mesmo vivenciado milhões de vezes, pessoas dizerem que
determinados preceitos ou ocorrências de suas igrejas, seitas ou
religiões não são muito bacanas, mas elas deixam aquelas partes de
lado e ficam com o que é bom.
Tem uma piada, da época do machismo, dizendo ser mulher igual a
CD, por causa de uma parte boa você tem de ficar com tudo... O
machismo vem se dissolvendo, o politicamente correto ganhando
força e tem havido uma grande revisão do que se deve e o que não se
deve falar em termos de humor. E os CD nem existem mais, já
podemos ficar agora só com o que nos interessa. Por que não se fazer
isso também na religião e tudo o mais? Diretamente? O que te impede
de fazer isso? Querer manter a boa consciência e temer enfrentar a má
consciência. Lembra?
Particularmente, veja bem, eu disse particularmente, não estou
dizendo que é isso. Estou te falando de minha experiência (algo menor
do que a realidade, mas também a compondo), uma coisa também
podendo ser a experiência de outros milhões ou mesmo centenas de
milhões de pessoas. Então, particularmente, não gostava de uma parte
específica da missa, a homilia. A associação que me vinha à cabeça
era com a palavra “humilha”. Era como sentia aquele momento. Não
costumava achar os padres caras legais e bacanas, ao contrário, me
pareciam rabugentos.72
72

Falo mais de padres e menos de pastores por ser mais próximo de minha
história pessoal. Entretanto, as analogias e formas de percepção e análise
podem se estender com os mesmos parâmetros. Os sacerdotes, de forma em
geral, possuem o desenvolvimento afinado da eloquência. Como conduzem
isso é onde se encontra todo o diferencial. Como já dito nesta obra,
fundamente-se nas Estruturas de Defesa de Personalidade para clarear as
relações de interação em sua vida. Não sugue, não seja sugado. Não se
defenda. Não tranque as vias de troca e comunicação. Ao contrário: dê
respostas de cura. 
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Não era frequente, mas minha mãe fazia um chamado para irmos a um
lugar legal para fazermos coisas legais e importantes, ficar mais
próximos de Deus. Agente se arrumava e ia. Tava lá no meio da onda.
Tinha até umas coisas parecendo legais. De repente, chegava a hora
dessa homilia. A energia sentida por mim ali era a de uma pagação de
sapo. Pô, eu tava ali de boa, de repente, começava a tomar esporro do
padre. Se liga, não faça isso, não faça aquilo, não seja desse ou
daquele jeito, isso e aquilo é errado. Você é assim, você é assado. Ao
meu ver, não em tom de instrução, mas sim de pagação. “Caramba,
era melhor ter ficado em casa brincando”... Risos.
Poxa, o mais triste é ter visto essa chatice de chamar os outros na
regulagem em vários outros grupos com fins religiosos ou não, a vida
toda, até hoje. É só colocar a galera para conviver e começa a pagação
de sapo. “A galera não faz isso, não faz aquilo. Assim não dá. O
pessoal usa isso e aquilo e não põe no lugar, suja e não lava.” E por aí
vai. O pior é, na maioria das vezes, a lavação de roupa ser sempre em
público, no meio de uma festa, cerimônia ou qualquer coisa assim.
Um método tão antigo e tão sem retorno, mas que continua a ser
empregado... Vejo ser um dos motivos para a perpetuação disso a
manutenção de um sistema antigo de liderança que não atende mais à
evolução da sociedade.73
Aprendi serem as famílias divididas em dois grandes grupos, o dos
que se manifestam muito e o dos que aguentam muito. Provavelmente,
esse modelo de pagação de sapo até tenha algum aproveitamento para
aqueles pertencentes aos grupos dos que se manifestam muito. Afinal
de contas, eles já são uns pagadores de sapo dentro de casa, cagadores
de regras. Então, chegam a um lugar com uma autoridade maior do
que a deles naquele contexto ali e tomam o troco. Pode ser que valha à
pena, tendo algum efeito limitador de aproveitamento construtivo.
73

Veja o tópico sobre Liderança Funcional – pág. 185, para saber mais sobre
o novo sistema de liderança mais adequado e atualizado com nosso atual
estágio de evolução.
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Pode ser. Não é garantido. Pode até ser um sistema de controle e
equilíbrio, entretanto, com certeza, não é uma resposta de cura efetiva,
caso contrário, não perpetuaria um sistema de relações desequilibrado
e que não funciona, pois não atinge os resultados supostamente
pretendidos. Acredito muito mais que esse modelo se perpetuou não
por conta do equilíbrio, mas, muito antes, por manter as relações de
medo de ser livre, característica da defesa invadida ou masoquista.74
Também acredito não ter mais vez para o modelo de escutem e não
perguntem nada. Lembra-se da Universalidade do Conhecimento75 e
da Comunicação de Via Dupla ou Múltipla?76 Pois é... Numa das
experiências interessantes passadas por mim, conhecendo alguns tipos
de ritos e doutrinas, achei muito surpreendente a abertura, durante a
cerimônia de determinada linha, para qualquer um poder fazer
qualquer pergunta. Abertamente. E mais ainda: não apenas fazer
pergunta, mas qualquer participante, em momentos específicos e
adequados pode pedir a palavra e ter sua vez de falar a todos. Isso,
inclusive, é incentivado em alguns momentos. Pergunta-se a todos no
salão se alguém deseja fazer uso da palavra lá na frente. São rituais
nos quais é trabalhada a concentração, cura, evolução e o Máximo
Potencial de cada um incluindo a utilização do Chá Sagrado da
Ayahuasca. Então, durante essas falações, a pessoa já se encontra
previamente em um estado otimizado de si mesma em comparação ao
seu dia-a-dia. Tem, portanto, a oportunidade de se experimentar e se
consolidar nesse seu estado otimizado ou se ver expressando e
manifestando suas colocações e contribuições para todos dentro dele.
Uma prática seguindo a tendência da Comunicação Multidirecional e,
74

Veja o conteúdo sobre as Estruturas de Defesa de Personalidade para
entender corretamente como esses termos da defesa invadida/masoquista são
utilizados aqui.
75

Universalidade do Conhecimento – pág. 68.

76

Comunicação de Via Dupla ou Múltipla – pág. 47.
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não mais, aquela coisa enfadonha de mão única. É inspirador ouvir um
Mestre e ser agraciado por ele. Entretanto, sacerdotes não são mestres,
são coisas diferentes podendo, eventualmente, até estar em manifestação em uma mesma pessoa, mas são coisas distintas. É maravilhoso
ver as pessoas exercitarem e manifestarem suas mestrias. Tem muito
aprendizado de qualidade aí, para todos os envolvidos.
Tem também essa questão do dogma e outras visões da Teoria do
Conhecimento. A verdade existe e é fundada em preceitos inquestionáveis? Não existe? Existe de acordo com cada um? De acordo com o
atendimento a determinados fins? Baseada em critérios da razão e não
dos sentidos? A fé está acima da razão?
Bem, uma discussão antiga. Senti muita satisfação dentro de um retiro
de Vipassana, onde as coisas eram estruturadas de forma a criar
condições para os participantes darem uma chance justa de vivenciar
uma técnica de erradicação do sofrimento. Dentre muitas outras
fundamentações, uma era a de mostrar as coisas de modo que cada um
pudesse viver na moldura do próprio corpo e do próprio eu os
pressupostos transmitidos. Está lhe sendo dito ou transmitido algo.
Esse algo é assim, assado. Funciona dessa e dessa forma. Se você fizer
isso e aquilo outro poderá constatar por você mesmo(a). Só tome para
si próprio(a) se constatar essa verdade. Acredito, profundamente, ser
um retiro de iniciação em Vipassana uma das experiências que todo
mundo deveria se dar de presente por passar antes de morrer. 77
Outra coisa muito comum de acontecer em grupos religiosos é uma
espécie de superioridade fria, um esquizoidismo coletivo. Tome
cuidado com isso. Também é um sintoma de um lugar de desencontro
e segregação e não de resgate e união.
77

Retiro de Vipassana – Resumindo, dez dias de silêncio, dez horas de
meditação por dia e mais uma série de direcionamentos e compromissos a
serem observados durante esse período, de forma a dar uma chance justa para
aprender e vivenciar essa técnica. Se se interessou, indico dhamma.org.
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Místico – O Caminho de Si Mesmo
A religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é
apenas uma. A religião é para os adormecidos. A espiritualidade
é para os despertos. A religião é para aqueles necessitados de
que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados.
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua Voz
Interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A
espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo,
a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta.
A espiritualidade lhe dá Paz Interior. A religião fala de pecado
e de culpa. A espiritualidade lhe diz: "aprenda com o erro".
A religião reprime tudo, te faz falso. A espiritualidade
transcende tudo, te faz verdadeiro! A religião não é Deus.
A espiritualidade é Tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa.
A espiritualidade descobre. A religião não indaga nem
questiona.
A espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma
organização com regras. A espiritualidade é Divina, sem regras.
A religião é causa de divisões.
A espiritualidade é causa de União.
A religião lhe busca para que acredite. A espiritualidade você
tem que buscá-la. A religião segue os preceitos
de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado
em todos os livros. A religião se alimenta do medo.
A espiritualidade se alimenta na Confiança e na Fé.
A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz
Viver na Consciência. A religião se ocupa com fazer.
A espiritualidade se ocupa com Ser. A religião alimenta o ego.
A espiritualidade nos faz Transcender.
A religião nos faz renunciar ao mundo.
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele.
A religião é adoração. A espiritualidade é Meditação. A religião
sonha com a glória e com o paraíso. A espiritualidade nos faz
viver a glória e o paraíso aqui e agora.
A religião vive no passado e no futuro.
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A espiritualidade vive no presente. A religião enclausura nossa
memória. A espiritualidade liberta nossa Consciência.
A religião crê na vida eterna.
A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna.
A religião promete para depois da morte.
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso Interior
durante a vida.
Pierre Teilhard de Chardin 78

Religiões e doutrinas sistematizadas são bem diferentes do caminho
de si mesmo(a) e dentro delas ainda temos divisões especiais, como
aquelas herméticas (fechadas...) e as escolas de mistérios.
Vamos lançar mão de algumas definições para clarear o que estamos
trazendo aqui e aonde queremos chegar:
Misticismo (do grego μυστικός, transliterado mystikos, "um
iniciado em uma religião de mistérios") é a busca da comunhão
com uma derradeira realidade, divindade, verdade espiritual ou
Deus através da experiência direta ou intuitiva. 79
Esoterismo é o nome genérico que evidencia um conjunto de
tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões –
ou mesmo das Fraternidades Iniciáticas – buscando transmitir um rol acerca de determinados assuntos sutilmente
ocultos dizendo respeito à natureza da vida.80

78

Pierre Teilhard de Chardin – 1/5/1881 a 10/4/1955. Padre jesuíta, teólogo,
filósofo e paleontólogo francês que tentou construir uma visão integradora
entre ciência e teologia.
79

Fonte: Wikipédia.

80

Fonte: Wikipédia.
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Esotérico – Aquilo que é oculto, conhecimento reservado a
poucos, segredo.81
Esotérico versus Exotérico – Existem duas espécies de conhecimento: esotérico e exotérico. O termo "esotérico" (antônimo
de "exotérico", apesar de ter a mesma pronúncia) se refere ao
ensinamento que era reservado aos discípulos completamente
instruídos nas escolas filosóficas da Grécia antiga. Por
extensão, esotérico refere-se a todo ensinamento ministrado a
círculo restrito e fechado de ouvintes. Em filosofia, diz-se dos
ensinamentos ligados ao ocultismo.82

Uma das formas de se entender (bem...) o sentido da palavra místico é
interpretá-la como o caminho de si mesmo. Portanto, de certa forma,
diferente do da religião sistematizada, a qual propõe a todos o mesmo
caminho. Cada individualidade é um processo do universo, pode
conter, portanto, uma religião única e específica em si mesma. Claro
que similaridades existem, ressonâncias e dissonâncias. Grupos afins
podem se associar. É muito bom saber termos a unidade e também a
diversidade.
Você é a fonte de tudo o que você sente, entretanto, há uma tendência
muito grande, por vários motivos de transferência, tanto para o rito
quanto para o mestre, do ocorrido com a pessoa. Lembra da história
das Amostras Grátis do Paraíso?... Pois é, a pessoa tem um
mecanismo de resistência à transcendência, confundindo a experiência
por seu catalizador. Uma pena. Pois isso a impede de voltar ao estado
ou, ao menos, criar as condições propícias para ele poder vir a ocorrer
novamente e cada vez mais, até que se seja senhor(a) dele.

81

Fonte: Dicionário Informal, definição mais votada (dez/2016) com 132
likes e 4 deslikes.
82

Fonte: Wikipédia.
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Um dos motivos dessa resistência parece ser o nosso condicionamento
para nos sentirmos separados e não merecedores de toda a
magnificência divina. Mesmo sabendo disso mentalmente, é difícil de
deixar de sentir emocionalmente. Uma bobagem, pois esses estados
vêm exatamente quando estamos de acordo e em harmonia com a
totalidade de tudo o que existe. Nesses momentos, entramos em
ressonância com a verdade de apenas estarmos em ação em
decorrência de uma força maior que nós próprios. Isso é libertador,
embora possa até parecer ser a retirada do livre arbítrio e, então, não
libertador, mas enclausurador. Vai ver isso ter contribuído para
também fugirmos, tantas e tantas vezes, da luz resplandecente da
iluminação, por assim dizer... Risos.
Como achar o equilíbrio entre o ego e o não-ego? Como honrar todas
as coisas e não desonrar nenhuma? Ouvi uma frase boa do Mestre
Gualberto83: “O ego é essa total inconsciência”...
Ram Dass nos conta no filme Graça Feroz que, quando ele foi para a
Índia, seu método eram os psicodélicos. Quando ele voltou da Índia, o
método estava dentro dele. Vou além, digo ser cada um de nós o
método. O ego é um método do universo conseguir ou realizar alguma
coisa. Aproveite essa jornada sabendo ser você um método único para
chegar a um objetivo bem específico, uma história de Deus, da Fonte,
uma caminhada do ser ao se tornar.
Por que mesmo sendo um adulto você ainda precisa de alguém lhe
dizendo o que fazer? O que é certo e o que é errado? Por que você
ainda está apegado(a) a conceitos de certo e errado? O que ainda o(a)
impede de ir além disso e discernir entre verdade e ilusão?
Os Mestres falam que devemos deixá-los em algum momento da
jornada e seguirmos por nós próprios. Você já tem o mais sábio dos
mestres e o mais honesto dos terapeutas: seu corpo. Ele é capaz de ir
83

Veja o canal de Marcos Gualberto no Youtube.
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até a morte contigo, se necessário for. A qualquer momento ele está
pronto para isso, mesmo que você não esteja. Lembre-se disso. Seja
grato(a) a ele. Sempre. 
Temos colocado as coisas mais importantes de nossas vidas nas mãos
de outras pessoas, desde muito cedo. Colocamos a educação de nossos
filhos na mão da escola. Nossa saúde nas mãos dos médicos. E nossa
espiritualidade nas mãos dos sacerdotes...
Ok, sim, há um convite aqui para você colocar mais fé em si
mesmo(a), ouvir mais seu coração e suas necessidades a partir do
processo único e exclusivo chamado “você”. Entretanto, todo o resto
dito em todo este livro também está sendo considerado. Seu lugar é
dentro de uma religião sistematiza? Tudo bem. Bacana. Você se
encontra dentro dela, responde a todos os seus anseios, conflui para
você evoluir, superar limitações, traz seu Máximo Potencial à tona?
Maravilha. Seus ritos e necessidades e de seu grupo são realizados de
forma a não incomodarem e atrapalharem ninguém, com adequação de
espaço, tolerância e harmonia com todas as demais pessoas? Joia. A
tônica aprendida e propagada por vocês obedece ao critério civilizado
de expor ideias e não de impor ideias? Sim? Então, siga em frente
aceitando as pessoas diferentes em suas formas. Cada um em seu
lugar, cada macaco em seu galho na harmonia infinita.
Crianças brincando no Parque de Deus.
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A Força das Práticas
Voltando na escala da ordem da descida dos ideias, vamos falar um
pouco das práticas. Elas remetem ao primeiro nível, ação e reação,
entretanto, dizem respeito a todos os estágios. São preparadas para a
pessoa testar a ação e reação. Deixamos um pouco aqui para o final,
pois era interessante passar pelos estágios anteriores primeiro, para
contextualizá-las adequadamente, pois muitas são passadas por
Mestres, outras codificadas em escrituras, algumas integradas em
religiões. A própria leitura de textos inspirados, alguns deles
escrituras, pode ser uma prática...
Elas também têm um aspecto semelhante ao comentado, no Funil da
Expressão, sobre a arte, a qual transcende o funil e se aproxima da
realidade maior além da expressão. As práticas, independente de onde
estão na escala da Descida dos Ideais, por quem foram inspiradas ou
instruídas, sendo verdadeiras, puras e estando ressonantes com você,
elas podem lhe catapultar para os próximos estágios.
Jejuns, meditações, orações, entonações de mantras e tantas outras são
exemplos de práticas. A Vivência em Cura tem um livro apenas
dedicado a Práticas de Cura e Expansão de Consciência84 com mais de
40 sugestões a serem experimentadas. Não é um livro de práticas
religiosas, tem a ver com o que seu próprio título diz, Cura e
Expansão de Consciência. Entretanto, numa abordagem holística,
integral, essas coisas se entremeiam e muitas delas estão bem
incrustadas nos círculos religiosos e espirituais, como, por exemplo e
tradicionalmente, todas citadas no começo deste parágrafo.
Uma das sugestões desse livro de práticas surgiu da inspiração de uma
vivência pela qual passei em um centro religioso que trabalha com
plantas de poder. Durante o rito, não podia ficar de braços ou pernas
cruzados. Entendi na hora o porquê daquilo e a ligação com a forma
84

Veja o livro Práticas de Cura e Expansão de Consciência.
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de como os Mestres e Guias do lugar estavam trabalhando as energias
com as pessoas ali. Mesmo assim, resolvi levar para o dia-a-dia um
aprofundamento dessa percepção e passei três meses sem cruzar nada
no meu corpo, mãos, braços, dedos, pernas. Acordado ou dormindo.
Foi uma experiência incrível. Posteriormente, sugeri a algumas
pessoas em grupos que conduzia a fazerem também o mesmo. São
relatos bem interessantes. Tentei repetir essa experiência por mais
duas vezes. Numa delas, desisti no meio do caminho por conta da
intensidade energética ter ficado muito alta para minhas condições de
processá-la naquele momento. Da outra, “me esqueci” por duas ou três
vezes seguidas nos dias inicias de estar fazendo a prática e também a
abandonei.
As práticas são formas de simular situações, potencializar propósitos,
conseguir concentrar e/ou transmutar energias, frequências, padrões,
acessar as Amostras Grátis do Paraíso, dentre tantos outros propósitos
sublimes. Elas podem, como já dito, estar em escrituras ou no seio de
igrejas e religiões, bem como serem sentidas, intuídas dentro do
processo místico, individual de cada um. Podem ser acolhidas de
informações de correntes tradicionais acrescentadas, claro, de uma
pitada de personalização para cada caso.
Por exemplo, é muito comum várias práticas terem a duração de 21
dias consecutivos. Há estudos dizendo ser esse o prazo necessário para
o corpo assimilar e implementar um novo padrão ou comportamento.
Entretanto, dependendo da intensidade, foco, qualidade, claro, isso
pode variar aqui e ali, de pessoa para pessoa, nas mesmas práticas.
Óbvio que se você está dentro de uma corrente com outras pessoas na
mesma prática e no mesmo propósito, você quebrar ou mudar a
egrégora pode tirar um pouco da sua própria força ou da do grupo.
Os rituais têm o poder de potencializar aquilo dentro deles feito e,
enquanto mais se faz determinada coisa em determinado local, mais
ele adquire a energia do que lá é feito. A Vivência em Cura tem um
conteúdo em versão preliminar apenas sobre esse tema fascinante. Tá
num estágio tão inicial que nem irei colocar um link para ele aqui.
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Entretanto, podemos adiantar algo simples: por exemplo, ao meditar
em posição de lótus, a pessoa acessa, automaticamente, a força de
centenas de milhares de pessoas que já fizeram isso ao longo das eras,
assim como também acontece ao se rezar o pai nosso, entrar no jejum
da quaresma ou do ramadã, praticar determinadas danças circulares,
sentar-se à beira da fogueira para pequenos rituais de empoderamento
ou transmissão de conhecimentos e tantas outras práticas ancestrais.
Algumas práticas são tão poderosas ao ponto de existir uma egrégora
muito forte em torno delas, quase se confundido ou chegando ao
tamanho de religiões ou doutrinas, às vezes até com elas são
confundidas.
Senti a força do Mestre em um livro chamado Autobiografia de um
Yogue. A narrativa conta passagens das quais muita gente pode
duvidar. Eu não duvido. Acredito em todas elas. Senti a Força de
Iluminação em Paramahansa Yogananda. Dentre vários fatos e
eventos impressionantes de sua vida, destacarei apenas um: seu corpo
ficou intacto durante 20 dias após sua morte.
Acredito na força dele e da técnica por ele propagada no ocidente, a
Krya Yoga, como forma para ajudar as pessoas a iluminarem, se
autorrealizar, completar o ciclo humano, saírem da dualidade, deixar
Samsara85 e o ciclo do sofrimento. Entretanto, fiz uma opção pessoal
por não aprofundar em receber sua energia e também em não ser
iniciado em Krya. Yogananda nos conta que nunca transou e nunca
utilizou substância nenhuma que tivesse alterado sua consciência,
embora tivesse acessado esses estados alterados de outras formas. Se
tivesse de seguir alguém, se esse fosse ou viesse a ser o meu caminho,
preferiria o de alguém que já passou pelo por mim também passado.
Não que alguém já tendo passado por determinadas coisas não possa
seguir outro não tendo passado por essas mesmas coisas e chegar aos
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Samsara – fluxo incessante de renascimentos através dos mundos.
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resultados esperados. Sinto ser apenas uma questão de opção e
ressonância.
Esse o motivo para não me aproximar mais de Yogananda, mas o
motivo para não receber a iniciação em Krya foi outro e bem
específico: deve haver um comprometimento prévio de não revelar
como é a técnica uma vez tendo sido iniciado nela. Voltando à
Universalidade do Conhecimento, sinto minha passagem por aqui
muito ligada à abertura de tudo para todos e nenhuma conexão com
escolas de mistérios ou qualquer coisa assim.
Admiro e honro todos os iniciados em Krya e seu maravilhoso
trabalho pessoal, de cada uma dessas milhares de pessoas, em
buscarem sua ascensão e o reflexo gerado por isso na coletividade
humana, facilitando essa mesma ascensão a todos. Sei também a
técnica ser apenas uma técnica. Provavelmente de meditação,
respiração e/ou outros recursos assim. Deduzo ser o fato desse segredo
sobre ela com o propósito de manter a sua força disponível no maior
grau possível para seus participantes. Deduzo. Concluo isso olhando
apenas de fora. Imagino que, na iniciação, o Iniciador deva transmitir,
de alguma forma, ao Iniciado, um determinado estado de ser,
percepção ou consciência. O que chamo de Amostra Grátis do Paraíso.
Depois disso, deve ser ensinada a técnica ao iniciado. Imagino ser
assim. Essa técnica só pode ser algo simples, funcional, normal para
as capacidades de qualquer pessoa. Mas olha só: digo-lhe “faça isso,
aquilo e aquilo outro e você terá isso e aquilo outro” e você faz sem
cuidados ou de qualquer jeito ou, ainda, se não souber aonde chegar,
pode ser que você desmereça a técnica e diminua a força do
magnetismo de sua corrente. Ok, são fatos ou condicionantes a serem
considerados e entendo-os como sendo totalmente pertinentes.
Lembra de termos falamos da intolerância e de seu oposto, a aceitação
e o acolhimento? Senti Krya não ser para mim, entretanto, invisto
energia nela e falo sobre ela aqui, pois sei poder ser o caminho para
muita gente. Vejo as pessoas que a praticam e sinto o quão bem faz a
elas.
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Procurei por uma iniciação em Vipassana e voltei a um segundo retiro
para aprofundar. Em Vipassana também é passada uma técnica à qual
devemos nos dedicar diariamente se quisermos atingir tudo possível a
cada um ver, experienciar e captar daquela energia profunda dentro
das condições de chances justas de demonstração da técnica no retiro
de dez dias de sua iniciação. Algo que imagino ser, de alguma forma,
similar ao proposto por Krya. Entretanto, Vipassana é uma técnica
com descrição de acesso livre a todos. Isso me possibilitou chegar a
ela. Tornei-me um praticante diário de Vipassana como é proposto
após a iniciação? Até o momento, não. Honro e respeito a técnica.
Pratico-a sempre que flui com meu momento. Acredito em seu
método e potencial para erradicar o sofrimento, o que implica no fim
do ego e percepção não dual permanente (ao meu entender até aqui).
Falo dessas questões para você saber, se ainda não o sabe ou
despertou para isso, que as formas de transmissão da força e do
conhecimento além das palavras, têm, claro, muita força nas práticas.
Interessante como, em “O Olho de Hórus”,86 podemos aprender como
os templos do Antigo Egito eram verdadeiros livros em três
dimensões. Cada ala e salão dedicados a um tipo de aprendizado
distinto, entrelaçados e graduais entre si. Muito interessante.

Meditações Ativas
Dentre as práticas, faço uma menção honrosa às Meditações Ativas.
Meu maior contato com elas veio das ferramentas nos deixadas por
Osho. Depois, acessei mais uma coisa aqui e outra ali e também
acabei inventando umas formas próprias.
Osho percebeu que aquele tipo de meditação tradicional funcionava
bem para orientais, entretanto, não tinha alcance para os ocidentais,
com suas cabeças cheias e sua forma de ser. Então, ele propôs uma
86

O Olho de Hórus – indicação completa de todos os capítulos ao final, pág.
307.
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série de práticas com o propósito de dar uma canseira inicial em sua
mente nos primeiros estágios, repetições de movimentos, de coisas a
fazer, conexas, ou desconexas, de forma a, a partir de certo momento,
sua mente sempre ativa, analítica e cheia de coisas, poder se cansar de
você e se desligar um pouco. Nesse momento, ao final da prática, ou
mesmo durante a parte de agitação, você tem a oportunidade de sentir
melhor a experiência da mente vazia, quieta. E isso é muito poderoso.
O Livro Orange de Meditações traz muitas dessas práticas propostas
por Osho. Você também pode procurar por Centros Osho pelo mundo
afora ou por pessoas que replicam seu trabalho em diversos cantos do
planeta, propondo e conduzindo meditações ativas como a Meditação
Dinâmica, o AUM, a No Dimentions, Guiberish e tantas outras. Uma
bênção.87

Liberação Através do Ouvir
Há uma prática muito simples e tranquila. Recomendo. É fácil de
achar e de fazer. A audição do Livro Tibetano dos Mortos. É definida
como liberação através do ouvir. No Youtube tem um áudio a seu
respeito.88 Além desse do Youtube, tem um mais profundo, com a
versão do Osho Bardo. Espero que possa estar disponível com
distribuição legalizada na rede. Estando, colocarei aqui para facilitar o
acesso.
Curar cada um de nós. Curar a religiosidade em cada um de nós. Cura
o mundo. Resgatar a plenitude da vida e da morte.

Automatismo e Papagaios Repetidores
Quando garoto, interessei-me em saber o que era dito no Pai Nosso e
na Ave Maria. Passei um tempo matutando a esse respeito e
87

Comece em osho.com/pt/meditate
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Audiolivro – O Livro Tibetano dos Mortos – Youtube.
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procurando entender. Foi algo interessante. Tinha a impressão, muitas
vezes, das pessoas estarem repetindo aquilo tão automaticamente e
sem presença ao ponto de estarem proferido aquilo com a cabeça em
outro lugar.
Existe uma coisa chamada atenção periférica. Vamos entendê-la aqui
como a capacidade da mente se ocupar de questões externas
importantes para a execução da atividade em curso demandando sua
atenção, entretanto, baixo grau de habilidade, especialmente quando já
se está treinado naquilo. É algo que acontece, por exemplo, em
atividades como lavar louça, dirigir, fazer crochê etc. Sua mente fica
ocupada nessa atenção periférica e, como o nível de habilidade
exigido é baixo, ela tem espaço para derivar para várias outras coisas.
É diferente de quando o nível de atenção e habilidades exigidos são
altos, como no caso de tarefas complexas, como patinação artística no
gelo, tocar músicas complexas etc. Nesses casos, não há espaço para
atenção difusa e sim uma alta taxa de ocupação levando a um estado
de presença. [Veja o quadro do Estado de Fluidez, pág. 263, para saber mais
a esse respeito.]

Isso posto, o alerta é da realização das práticas dentro do estado de
consciência e não do de inconsciência. Não utilizar a prática para
ocupação da mente periférica e ficar viajando na maionese com a
cabeça girando por aí desgovernadamente.
Aqui no Brasil isso é menos comum. Entretanto, pude observar na
iniciação em Vipassana a ênfase que eles dão à questão de evitar todas
as outras práticas. Um dos motivos pareceu ser justamente o de,
especialmente na Índia e região periférica, muitas pessoas estarem
envoltas com ritos muito repetitivos e mecânicos, com baixíssimo
aproveitamento prático.
Há um ponto chave nisso tudo entre o automatismo e a falta de
profundidade. Se você for cavar um poço no seu quintal e a cada dia
cavar em um lugar diferente, vai cavar seu quintal todo e jamais
achará a água. Você deve ter a perseverança e profundidade dentro da
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prática, “cavar no mesmo lugar”. Entretanto, não deve fazer com elas
o mesmo já dito anteriormente de segui-las sem conexão, sentimento
e/ou espírito de crítica como pode ocorrer com escrituras e religiões...
**********
Que você encontre seu caminho e realize o mundo.  

Novo Modelo Educacional
Necessitamos de uma reformulação e atualização completa no sistema
de ensino, algo mais mesmo para uma revolução geral e irrestrita.
Dentre outras coisas, uma das mais importantes é a inclusão nos
currículos escolares de espaço para matérias de aplicação social
prática, com direcionamentos para maturidade emocional, respiração
consciente, relacionamentos saudáveis, visão holística do mundo,
meditação, cura e aspectos naturais para atingimento da saúde,
empreendedorismo, estruturas sociais inteligentes e harmônicas,
dentre tantas outras...
Tirar esse lixo todo de coisas aprendidas para nunca usarmos. Mudar
totalmente a forma da relação professor, aluno, colégio e família. O
sistema do que é dado e de como é cobrado. A revolução com a
chegada da internet é tão grande a ponto de não conseguimos prever o
que vem pela frente. Antes, saber a resposta era o conhecimento mais
importante. A partir de agora, saber onde está ou procurar a resposta
passou a ser mais importante.
Esse sistema de um passa tudo para muitos, o tempo todo, a partir de
certo momento, fica totalmente defasado. Se a pessoa já sabe ler e já
sabe procurar as repostas ou os conteúdos que quer, a coisa já muda
completamente de figura. O conhecimento estando disponibilizado em
várias frentes e por várias fontes, muda tudo. Mesmo sem saber ler e
se quer falar, as crianças já conseguem pegar os celulares de seus pais,
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desbloquear, abrir o Youtube, acharem os vídeos dos quais gostam,
dentre tantas outras coisas.
O atual sistema serviu, pode até servido bem, à revolução industrial.
Atualmente, não se sustenta mais. É baseado apenas em transmissão
de informação e focado nas inteligências lógica / matemática e
linguística, habilidades feitas pelas máquinas muito melhor do que
nós, especialmente a lógica/matemática. Não há foco nenhum no
desenvolvimento de outras habilidades fora dessas áreas. O sistema
anterior nos enchia de informações, 90% desnecessárias e sem
aproveitamento prático. O sistema agora exigido deixa de ser focado
na transmissão de informação e passar a ser direcionado para o
desenvolvimento de habilidades. Não precisamos mais reter
informações, as máquinas fazem isso de forma muito melhor e nos
disponibilizam com método organizado e de pronta entrega sempre
que necessário ou quando demandamos, imediata e velozmente.
Passei por uma experiência angustiante com minha filha e nosso
sistema educacional. Certa temporada, na qual ela estava morando
comigo, quando recebi suas notas do primeiro bimestre, ela só havia
passado em educação física. Havia ficado em todo o resto. Diante do
fato, fui tomar pé da situação, pois a estava deixando seguir por si
mesma... Era a época do Orkut. Minha primeira constatação: ela tinha
três perfis naquela rede, dois fakes. Em apenas um deles havia 1.300
posts ou 1.300 amigos, qualquer coisa assim, não me lembro mais
bem ao certo. Caramba, ela passava o dia todo envolvida com aquilo...
Tomei as providências necessárias, começando com a exclusão
imediata desses perfis e partindo para acompanhar e cobrar todas as
tarefas de casa e tudo o mais em cima da risca. As notas de
matemática estavam entre as piores. Estabeleci umas táticas e metas e
seguimos em frente. A recuperação foi fantástica. Segundo bimestre,
melhorou bastante em todas as matérias, várias notas azuis
apareceram. Terceiro bimestre novas respostas boas. Entretanto, nessa
terceira fase, algo não priorizado por mim como matéria mais
importante, artes, ainda estava muito ruim. Fui entender o acontecido
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com ela em relação àquela matéria e descobri que alguma alma de
“gênio” no Ministério da Educação teve uma ideia “brilhante” de
inserir artes no vestibular. Um conjunto de “gênios”, então, colocou
artes no vestibular na forma de história da arte. Uma das únicas
chances que tínhamos com nossos filhos de eles saberem existir outras
inteligências sem ser as de foco mental restrito, tinha ido pelos ares.
As crianças não desenvolviam mais arte no colégio, agora tinham duas
matérias de história com os velhos e sujos métodos de decoreba...
Ainda conseguimos recuperar artes, mas, ela rodou por um ou dois
pontos nos exames finais apenas em matemática. Bem, foi o nosso
destino. Nada demais ou de especial em relação a outros milhões de
histórias frente a um sistema falido e insano. Sempre disse a ela não
acreditar em nossas escolas, mas, não havia jeito, ela deveria cumprir
essa fase, salvar o jogo a cada etapa, e seguir em frente, pois temos de
lidar com o que temos até conseguirmos transformar as coisas.
Além da questão da reformulação do currículo / grade escolar e da
relação das pessoas com o sistema educacional, outra parte muito
importante é a planificação igualitária de acesso a todos ao ensino de
qualidade. Vendo um pequeno vídeo pelas redes sociais mostrando o
avançado sistema de ensino finlandês comparado a muitos outros
mundo afora, inclusive ao Brasil, a citação de uma gestora de ensino
daquele país me marcou muito: “Não podemos admitir que a
qualidade de educação de uma criança dependa da condição
econômica dos Pais”. Temos de andar muito e desarmar muitos
setores sociais e, dentro deles, milhares de pessoas ainda poderosas,
até conseguirmos chegar a esse ponto. Independente do tamanho do
esforço, é necessário e fundamental para o bem de toda a humanidade.
Arregacemos as mangas.
Mostrar as falhas do atual sistema educacional é chutar cachorro
morto, empurrar bêbado na ladeira. Entretanto, é necessário.
Recomendo o vídeo O Povo Contra o Sistema Escolar sobre a defasagem do sistema educacional.
170

Vivência em Cura.com.br

Nas próximas atualizações deste livro, é bem provável desenvolvermos bem mais este tema, indo além dos desdobramentos dos próximos
tópicos e do resumo apresentado logo adiante.

 
Pedagogia Sistêmica
Uma das experiências mais interessantes e profundas da minha vida
foi uma palestra / vivência de um de meus mestres em Constelação e
amigo, Tarso Firase, na Escola Moara do Método Waldorf, aqui em
Brasília em 2015.
Ao final deste livro, tem um capítulo específico falando sobre a
poderosa ferramenta das Constelações Familiares e Sistêmicas. Esse
dia lá foi uma vivência envolvendo esse método. Algo de apenas umas
duas horas. Entretanto, fantástico.
Tarso nos colocou, sob a visão sistêmica, como está estruturado o
atual método de ensino predominante nas escolas e sociedades
contemporâneas e qual a cura, o alinhamento e ajuste sistêmicos
devemos percorrer para evoluirmos nessa área.
O nosso atual sistema, vindo desde a Grécia Antiga, tem um formato e
alguns pressupostos com esses envolvimentos: o professor transmite
conhecimentos previamente orientados e direcionados pela sociedade,
especificamente pelo estado, inclusive com regulamentação legal.
Transmitindo tanto ideologia quanto conhecimento sistematizado na
forma, basicamente, de informações pré-formatadas. Lembra da
história dos Aparelhos Ideológicos de Estado? [ver pág. 33] Pois é...
Na pedagogia sistêmica, o aluno torna-se cliente e o professor
terapeuta, numa posição energética e sistêmica em frente ao cliente,
atrás do qual estão seus pais e os pais deles e assim por diante até a
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Imensa Vida, a Luz e a Totalidade. Atrás do terapeuta (não mais
professor...), também está a Totalidade.
A postura, o vocativo silencioso, expressivo e dinâmico desse
terapeuta para o cliente (não mais aluno...) a sua frente é “Vem por
mim” e não mais receba isto que ensino ou professo, mas “Vem por
mim”. Vem por mim para a onde? Para o que está por trás de mim se
passares por mim. Ou seja, para a Totalidade: “Caro cliente, você veio
de seus pais e dos pais dele, desde a Imensa Vida, a Luz e a
Totalidade e voltarás para ela novamente. Vem por mim rumo a seu
destino”.

89

Lembra do Funil da Expressão [pág 122]? Pois é, não tem como
exprimir nesse parágrafo aí atrás o que foi aquela experiência e seu
aprendizado. Também não é possível você captar tão profundamente
quanto possível se não souber ainda o que é um campo de constelação,

89

Imagem montada no Coaching Spaces – plataforma utilizada para a
colocação de campos de Constelações Sistêmicas On-line.
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o que ele faz e seus potenciais. Mas, claro, dá pra captar “esse dedo
apontando pra Lua”...
Isso encaminhado e dito aí acima não é uma viagem, um sonho ou
devaneio de alguém. É o mostrado pelo campo a nós. Não temos uma
teoria e vamos lá comprovar. O campo é colocado sem sabermos o
que será mostrado ou o que acontecerá. Observamos, apenas, o
mostrado pelo fenômeno.
A pedagogia sistêmica nos ajuda a estar no alinhamento para
implementar a real e profunda alteração que devemos viver no sistema
educacional, adequando-a ao paradigma de universalidade e
construção coletiva do conhecimento. A manifestação de sermos todos
professores e alunos, terapeutas e clientes ao mesmo tempo é real.
Também são reais as máximas: aprende-se aquilo que se ensina; falase aquilo que se precisa ouvir; escreve-se aquilo que se precisa
codificar e ler para si mesmo. E por aí vai. Desdobramentos da lei do
espelho. Aqui e agora.
Então, o professor individualizado perde e ganha um pouco de espaço
ao mesmo tempo. Para que estar numa sala onde um professor só
repete sem acréscimo de conteúdo ou brilho algum apenas o já
codificado em um livro ou outro meio qualquer? Por que não ler o
livro ou acessar o conteúdo diretamente? Por que estar em uma sala?
O conhecimento deixou de ter um detentor e ser direcionado por uma
ideologia imposta. Ele é de todos, acessado, beneficiado, aproveitado,
criado, recriado e transformado por todos. A limitação de registro e
replicação já, comparada com o passado, praticamente não existe mais
em algumas óticas e deixará de existir em várias outras daqui pra ali.

Profissão Professor: Perda de Muito Espaço em Seu
Formato Atual
Há uma série de vídeos do Murilo Gun falando sobre tendências do
futuro em decorrência dos avanços tecnológicos. Profissões como as
de motorista – até mesmo essa função de forma em geral – atendentes
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de telemarkentig ou mesmo jornalistas irão sofrer grandes impactos e
diminuição em seu campo de atuação, pois serão realizadas por
softwares.
Já imagino alguns professores lendo isto até aqui e sendo
extremamente reativos. Mas veja bem, a função professor tende a ser
pulverizada por toda a sociedade e todos terão muito maior poder de
transmitir e ensinar de uma forma em geral. Atualmente, crianças de
apenas um ano de idade já aprendem a ler muitos símbolos em
celulares, tablets e computadores. Acessam Youtube e acham o que
querem.
Imagine softwares de alfabetização rodando por aí... Cada vez mais o
e-learn ganha espaço. Claro, para se tornar bom em alguma coisa
deve-se conviver e absorver com quem já é bom naquilo. Só que
agora, cada vez mais, podemos ter aulas com os melhores do mundo
em cada assunto, cada vez mais facilmente.
O ensino sistematizado e referendado pelos órgãos oficiais vai sofrer
muita alteração e o saber de fato terá muito mais valor do que o ter
diplomas, respeitando-se, claro, as particularidades e exigências de
cada área. As áreas não regulamentas, cada vez mais, terão menos
espaço para o exercício do modelo de professor único e fixo. Preparese para acompanhar a revolução de construção e transmissão de
habilidades de modo a não ser pego de surpresa e solavanco por ela.

Novo Modelo Educacional – Resumindo
Então, resumindo o novo modelo educacional:
 Adequar-se ao novo paradigma de universalidade e construção
coletiva do conhecimento;
 Transformar método, abrir-se para a rede e para o compartilhamento irrestrito;
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 Focar no que tem aplicação e utilidade. Na era anterior fazia
sentido passar informação para as pessoas. Agora não faz mais. As
pessoas devem desenvolver habilidades ao invés de perder tempo
precioso decorando informações inúteis. Quais habilidades?
Oratória, educação emocional, lidar com adversidades, resiliência,
ouvir com sabedoria, atenção múltipla, filtrar informações,
autodidatismo, criatividade, gestão do tempo, produtividade,
empatia, negociação, empreendedorismo etc. Não faz mais sentido
decorar informações quando elas estão todas disponíveis e
softwares fazem isso pra gente com muito melhor precisão;
 Focar no que liberta as pessoas e não no que as prende e limita;
 Ensino diferenciado por pessoa e não mais massificado para todos;
 Resgatar o ensino holístico, com espaço para todas as
inteligências90 e não mais apenas as matemática / lógica e
linguística;
 Novos sistemas de avaliação ou até mesmo nenhum sistema de
avaliação em algumas áreas. Revolucionário e assustador, mas
pode ser um caminho. Na verdade, já temos vários cursos dando
certificado de participação e conclusão não atrelados a avaliação e
sim a aproveitamento;
 Sistema colaborativo e não competitivo. A espécie humana é a
mais frágil de todas em vários aspectos. O bebê humano é o com
menores chances de sobrevivência se abandonado logo após o
nascimento. Praticamente zero. Sobrevivemos não por conta da
força física, mas muito antes, dentre outras coisas, pela capacidade
de colaborar e agir em conjunto. Já pensou se a “cola” fosse o
90

Múltiplas inteligências: matemática / lógica, verbal / linguística, corporal,
espacial, musical, emocional ou intrapessoal, interpessoal, existencial, natural
ou espiritual, criativa, adaptativa e ainda outras a serem especificadas... 
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padrão? Aprendêssemos a ter êxito em grupo desde o jardim de
infância?...;
 Alterar totalmente a relação cliente (antigo aluno), terapeuta
(antigo professor), escola, sociedade e família. Alinhar sistemicamente.
 Ensino unificado e planificado no sentindo de acesso igualitário de
condições a todos, independente de renda, classe social ou outros
fatores de distinção.
Não é mais o tempo das escolas de mistérios e do hermético. Do ego,
ou do peito inflado. Da detenção do conhecimento e da razão. Como
lidar com isso? Alguém aí está ofendido com essas colocações? Por
quê? O que podemos fazer juntos?

Novo Modelo de Saúde Pública91
O Novo Modelo para a Saúde Pública exige a incorporação
de métodos naturais de tratamento milenares e de baixo custo e fácil
acesso, como:
 Respiração para Curar sua Vida;
 Meditação;
 Nutrição Para a Cura e a Vida;
 Auto-hemoterapia;
 Urinoterapia;
 Acupuntura;
 Homeopatia;
91

Este é um dos assuntos que receberá um desenvolvimento mais profundo e
completo, bem além deste atual realizado para esta versão 3.0 deste livro.
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 Fitoterapia;
 Expansão de Consciência;
 Dentre tantos outros.
Também é necessária a disseminação dos mais diversos tipos de
terapias, agregando-as ao sistema público de saúde.
Neste particular, o desafio óbvio é vencer o interesse econômico de
uma das três economias mais ricas e poderosas do mundo, fabricando
as drogas líticas por força de lei e não, necessariamente, pelo bem
produzido à humanidade: a indústria farmacêutica.
É necessária a priorização de métodos preventivos em detrimento de
procedimentos remediadores e de intervenção, como, por exemplo, o
modelo brasileiro de prevenção à AIDS, realizando testes e
distribuição de preservativos gratuitamente em larga escala, num custo
muito mais baixo do que os tratamentos de pessoas já infectadas,
funcionando como modelo para o resto do mundo.
Ouvi uma história: em determinadas regiões da China, há um modelo
onde existe um médico e 50 multiplicadores do seu trabalho agindo
sob sua supervisão. Ele ganha pelo número de pessoas sadias. Cada
pessoa adoecida, ele perde um valor de seu ganho. Uma mudança de
paradigma para nós, hein? Medicina baseada em saúde e não em
doença...
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Humanização do Parto e da Morte
Temos sido tão estranhos
ao ponto de ter se tornado
necessário falarmos em
humanizar o parto dos
humanos. Triste isso. Por
que temos falado sobre
esse
assunto?
Óbvio:
porque os procedimentos
de parto neste planeta
tornaram-se tão estranhos
que ficaram desumanos.
Você já teve o privilégio de ver alguém nascer? E de morrer,
especialmente em paz? Isso tem sido bem difícil. Tanto o começo da
vida humana quanto seu fim foram retirados de dentro das casas e
levados para os hospitais.
Os protocolos de nascimento dos hospitais, baseados, muitos deles,
nos ensinamentos acadêmicos não fundamentados (por incrível que
pareça...), em evidências científicas, além da influência do poder
econômico visando principalmente lucros, também sofrem toda a
inconsciência dos medos individuais e coletivos somados entre si.
Tive uma pessoa muito especial em minha vida que já partiu. Ela era
cirurgiã pediátrica. Em seus anos finais por aqui, deu claros sinais de
sentir se findando seu tempo nestas paragens. Dentre muitas outras
coisas, em seus últimos anos conosco, ela procurou uma série de
vivências holísticas. Isso acabou, dentre vários desdobramentos e
acontecimentos, levando-a a acompanhar um parto domiciliar de um
garoto de quem ela veio a ser madrinha.
Seu relato sobre aquilo foi emocionante. Ela contou-me como teve de
trabalhar seus medos internos para poder estar ali, naquela hora, com
tranquilidade. Se o treinamento médico comum já é estressado para os
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partos de uma forma em geral, imagina o dela. Sua maior especialidade era um negócio chamado gastrosquise, uma má formação
congênita caracterizada por defeito na parede abdominal. Alguns
bebês nascem com certas vísceras para fora ou mesmo com o sistema
digestivo não completamente ou mal formado. Fazia parte de sua
rotina acompanhar gravidezes com bebês mal formados, operados por
ela muito pouco tempo após o nascimento.
Todo o seu foco, todo o seu estudo, preparo e vivência eram em cima
de todas as coisas que davam e poderiam dar erradas na gestação, pré
e pós parto. Caramba, para ela quebrar todos os paradigmas e
acompanhar um parto domiciliar, acompanhado por parteira, foi uma
bela jornada.
Para humanizar o parto dos humanos temos um longo caminho
adiante, em várias frentes distintas. Resgatar o parto domiciliar, mudar
o sistema científico no qual está baseado o ensino da medicina,
reformular as leis para resguardar os médicos e, ao mesmo tempo,
garantir à família o direito de tratar e encaminhar o parto não como
um procedimento de doença, mas sim um processo natural. De
impacto e força sim, mas podendo e devendo ser mais natural e
humano sempre que possível.
Mudar a forma de chegarmos a esta vida, muda este mundo. E sobre
como saímos desta vida? Hum...
Saber morrer é resultado de saber viver e sabemos muito pouco sobre
ambas as coisas. Na parte sobre a Força das Práticas, recomendei a
audição do Livro Tibetano dos Mortos. É um começo e há ainda muito
mais. Para as próximas edições deste livro, falaremos mais disso. Não
vai “morrer” de curiosidade até lá, ok? Risos.

Acesso aos Meios de Controle da Natalidade
Como dito na abertura deste livro, a Rota de Colisão tem a ver com a
hiperpopulação humana mundial. A maior taxa de crescimento
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percentual foi registrada em 196392. De lá pra cá, vem caindo. Todos
sabemos ser ela mais alta nos países e classes socioeconomicamente
menos favorecidos.
Ainda temos de andar muito nessa área. As barreiras colocadas por
muitas Igrejas para isso, através da determinação de seus dirigentes,
também estão indo por terra (antes “à tarde” do que nunca. Risos).
Como também é de conhecimento público, alguns povos e nações
utilizaram a alta taxa de crescimento populacional como tática de
atingimento de hegemonia. Nesse ponto, a adoção de uma cultura de
paz e a cidadania planetária podem nos ajudar bastante.
Há muito a ser feito. Já vimos que a disseminação da informação
agora está atingindo patamares e paradigmas muito inéditos até aqui.
Vamos nos valer disso não apenas para divulgar os meios de controle
de natalidade, mas também na construção de novos conhecimentos e
tecnologias a esse respeito.

Resgate do Sistema Xamânico de Cura
A medicina ortodoxa é excepcional. Suas maiores conquistas e
avanços são o diagnóstico e a intervenção cirúrgica. A ministração de
determinadas drogas em determinados casos também pode ser
supimpa. A questão do diagnóstico é a seguinte: quando a medicina
ortodoxa diagnostica, é sinal de a coisa já ter chegado a seu extremo,
já está materializada.
Por exemplo, muitas vezes se diz que a depressão está relacionada à
baixa taxa de determinados neurotransmissores em seu cérebro. Olha
só, todo o manifesto vem do não manifesto.93 A baixa desses
neurotransmissores não é a causa da depressão, já é um reflexo da
mesma, entende?
92

Dado do worldometers.info/population.

93

Ver item Modelos Metafísicos Científicos [pág. 59].
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Trabalhando com terapia emocional, muitas e muitas vezes, ouvi a
história de pessoas sentido uma determinada dor e já tendo feito todos
os tipos de exames e não tendo sido detectado nada. Na maior parte
dos casos, isso ocorre por conta da sensibilidade ou consciência prévia
delas sobre questões já não indo bem e tendo como área reflexa em
seus corpos físicos justamente aquelas onde estão sentindo as dores.
Elas têm uma espécie de diagnóstico precoce ativado em e por si
mesmas. Na realidade, todos nós temos essa capacidade do
diagnóstico precoce de nós mesmos, entretanto, não costumamos dar
ouvidos a ela, aos sinais, e vamos bloqueando essa nossa capacidade
de saber o que acontece dentro de nós mesmos. Um exemplo dessa
capacidade de sentir a si mesma é a fertilidade feminina, algumas
mulheres sabem quando estão férteis, quando ovulam. Outras, não
percebem isso...
Então, o diagnóstico da medicina ortodoxa é fantástico. Muito preciso.
A intervenção cirúrgica também. Entretanto, ela patina muito ainda
em várias áreas onde outras abordagens como, por exemplo, a
Medicina Tradicional Chinesa tem resultados muito melhores, como
no caso das dores nas costas de uma forma em geral.
Há áreas onde a Medicina Ortodoxa tem resultados bastante ruins,
como, por exemplo, no trato da depressão e tantos outros distúrbios do
comportamento, pois essa seara é campo fértil para o modelo de
funcionamento dos laboratórios dentro de um ciclo vicioso de
pesquisa / perpetuação de drogas que aliviam sintomas e não resolvem
causas, mantendo instituições com alta renda garantida pela venda de
remédios caros e periódicos por longos períodos, pois as pessoas
devem manter, muitas vezes, sua utilização por longos períodos ou
mesmo pelo resto de suas vidas... 
Os médicos receitam essas drogas para as pessoas tomarem em casa,
longe deles. Eles mesmos nunca tomaram essas drogas e pretendem
nunca precisar delas. Isso tudo com propriedade de uma boa lógica
formal, pois é baseado em um estudo e um método científico de
provar e atestar esses tipos de medicamentos. Os médicos fazem isso
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de boa fé, pois são instruídos e treinados dentro dessa ciência bancada
pelos laboratórios criadores desses métodos. Na ótica de como são
formados e assistidos no campo profissional pelos métodos custeados
pelos laboratórios, isso tudo faz bastante sentido. Entretanto, as
pessoas continuam com seus distúrbios controlados, porém sem
solução e com parte de sua sagacidade emocional embotada ao longo
de muitos e muitos anos, muitas das vezes até seus últimos dias.
Na medicina xamânica, fundada em muitas das substâncias legalmente
proibidas atualmente, mesmo sendo naturais..., o xamã conhece o
remédio e já se utilizou dele. Muitas das vezes, bebe o remédio
conjuntamente com a pessoa tratada. Ele fica junto com a pessoa
tratada enquanto estão passando pela vivência da cura. Ela está dentro
da casa dele. O comprometimento é de 100% de envolvimento.

Conhecimento Codificado e Cura Coletiva
Todos sabemos: duas das três maiores indústrias do mundo são as da
guerra (armas) e farmacêutica. Assim como se criam guerras para
simplesmente vender armas, criam-se doenças e se investe bilhões de
dólares em pesquisas farmacológicas para se manterem altíssimos
lucros por longos períodos. Muitos remédios não têm o propósito de
curar nada, mas sim de manter as pessoas os usando por toda a vida.
Assim como são criados vírus de computador para manter a venda de
antivírus, são criados vírus e doenças humanas para manter a venda de
remédios.
Por que a indústria farmacêutica iria investir, por exemplo, no estudo
da urinoterapia, uma vez que não teria lucro algum com isso? Ao
contrário, teria grandes perdas? Quem deve investir nesse tipo de
pesquisa? O estado deveria fazer isso, mas está muito preocupado com
o PIB e também é comandado pelo poder econômico das maiores
indústrias. Ops!...
A revolução vivida com a chegada da Era Pós-digital ou Era da
Informação é muito grande. A codificação de todo o conhecimento
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sistematizado e conhecido, além do seu crescimento exponencial, nos
ajuda em muito com as questões da cura, que deixou de ser hermética
e passa a ser de domínio público na ótica de ser exposta e ter suas
antigas bases inquestionáveis abertas para o questionamento público.
O estado ou as organizações não governamentais de crédito e função
públicas tendem a codificar o conhecimento público tido como certo e
verdadeiro, disponibilizando-o de forma cada vez mais unificada
dentro da rede. Isso nos ajuda muito em todas as áreas, inclusive na
saúde pública.
O especialista não é mais aquele detentor da informação e sim aquele
com habilidades específicas para lidar com determinadas situações,
pois a informação é cada vez mais de todos.
**********
Há muito mais a ser dito sobre um novo modelo de saúde pública.
Toda a Vivência em Cura é baseada e está repleta de novos caminhos
para isso. Este livro, como um todo, está bem fundamentado nisso
numa ótica ampla. Nas próximas atualizações deste conteúdo, este
ponto pode ganhar um desenvolvimento mais profundo. Por hora,
contamos com sua visão geral considerando todo este livro como um
desdobramento amplo de um Novo Modelo de Saúde Pública...
Gratidão. 
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Dissolução dos Estados Nacionais (Países...)

Ver um título como esse e logo abaixo uma foto alusiva a nossa
querida nação, dá um frio na barriga, não é mesmo? Uma coisa é falar
utopicamente de um mundo unificado. Outra é fazer uma ligação
direta que para chegar lá, a República Federativa do Brasil deixará de
existir. Ai que meda... Risos.
Mas é assim mesmo: a dissolução do ego tem seus percalços.
Dissolver a nação da qual fazemos parte é dissolver um pouco de nós
mesmos também. E olha que o Brasil, já ouvi dizer e acredito, é o
único país do mundo apontado pela ONU como local ainda possível
para a miscigenação dos povos. Recebemos bem os estrangeiros,
temos interesses por suas histórias, procuramos ser prestativos. Se
sendo como somos, nos dá um aperto em pensar no fim do Brasil,
imagina como é essa possibilidade para povos fechados e turrões...
É interessante como os fatos acompanham tendências de forças
atuando por lados opostos. Todos temos, por exemplo, tanto uma
pulsão para a vida quanto para a morte. Veja em nossa história
recente: à revelia de todas as forças de avanço e progresso, demos
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passos atrás com a saída da Inglaterra da comunidade europeia e com
a vitória de Trump nas eleições americanas.
Com o avanço, não apenas tecnológico e sim, principalmente,
consciencial da humanidade, a tendência é a dissolução dos estados
nacionais (países) e evolução para a Cidadania Planetária, com o
consequente direito internacional de usufruto de todas as coisas
existentes no Planeta, incluindo o livre acesso e as responsabilidades e
obrigações daí decorrentes, para todos os cidadãos do planeta.

Caminhos Práticos para o Atingimento da Cidadania
Planetária
De cara, a internet é o primeiro e mais poderoso meio prático para
isso. Com essa parte não precisamos nos preocupar em relação ao
desenvolvimento da tecnologia e seu acesso cada vez maior para
todos. Essa parte é fácil.
Algumas das tendências claras e mostradas neste livro, inevitavelmente, também acontecerão. Uma das mais importantes: a
pulverização do poder. Não é mais tempo de centralização do poder.
Ele é de todos nós.
Para o atingimento da cidadania planetária é fundamental o
fortalecimento dos organismos internacionais, como a ONU e a
Unesco. Tanto durante, quanto após essa transição. Assim como o é
importante o fortalecimento dos tribunais internacionais e de uma
força militar e policial mundial única e genuinamente representante do
interesse do conjunto de todos os cidadãos do planeta, agindo única e
exclusivamente sob a determinação de uma administração mundial
centralizada, provavelmente a evolução do que hoje é a ONU. Para
essa força militar também é importante a garantia do veto interno ao
cumprimento de ordens, como descrito no item Força Policial
Unificada e Com Direito Interno de Veto [pág. 237].
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Para isso, não poderemos mais sustentar o atual modelo onde os cinco
países permanentes, com direito a veto, do Conselho de Segurança da
ONU, são os cinco maiores produtores de armas. O filme “O Senhor
das Armas” mostra muito bem essa triste realidade contemporânea.
Isso parece uma piada de mau gosto como preconizado no livro
“1984, de George Orwell”, onde o ministério da paz cuidava da guerra
e o ministério da verdade cuidava da mentira...
Dentro da perspectiva do medo e respostas às nossas manifestações
controladoras, psicóticas94, muitos acreditam ser a centralização um
mal ainda pior que a situação atual, pois partem, ainda, do pressuposto
do controle, medo e dominação. Quando pensar em governo mundial
não o pense como os governos atuais, com centralização de poder,
mas como os governos descritos neste livro, “meros” órgãos
administrativos, apenas agentes executores da vontade de todos, a qual
é estabelecida e vista a cada momento e situação. Configuração
viabilizada pelos recursos tecnológicos e desenvolvimento das
culturas de Democracia Direta e Meritocracia [conceitos desdobrados
adiante].
Sim, no modelo atual, a ONU ainda é dominada pelos interesses das
nações política e belicamente dominantes que a criaram. Há um dito
assim “ensina a ler um bando de analfabetos e estarás desencadeando
um processo de conhecimento que és incapaz de controlar”. Mesmo
tendo sido mesclado com interesses de domínio e controle, a criação
de organismos mundiais vai além de qualquer psicopatia, está a
serviço da humanidade. Com certeza.
Pode ser que, em alguns momentos, até ocorram as manipulações,
entretanto isso não se sustenta indefinidamente.

94

Se tiver algum tipo de dúvida em relação a como os termos controlador e
psicótico estão sendo usados aqui, veja o conteúdo sobre as Estruturas de
Defesa de Personalidade.
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Vamos ver algumas inferências.
Você conhece o símbolo do TAO, certo?


É de conhecimento popular que a bolinha branca dentro da parte preta,
e vice-versa, significa cada um dos princípios complementares e
opostos Yin / Yang contendo dentro de si a semente do outro.
Você sabe onde nasceu a Internet? Dentro do pentágono, ou seja,
centro dos projetos de guerra norte americanos. Por mais psicóticos
que nossa nação amiga e irmã, maior estado guerreiro da atualidade,
possua, no centro de seu furacão, nasceu a ferramenta que está unindo
virtual e materialmente toda a humanidade.
Fique bem claro o seguinte: estamos falando de descentralização,
pulverização do poder e, ao mesmo tempo, centralização da
administração. Não precisamos mais de governos como os anteriores
até aqui. O governo será muito menos poderoso e muito mais uma
“reles” entidade administrativa. Trabalhar nos órgãos de governos,
especialmente nos cargos administrativos mais altos, paradoxalmente,
não terá mais tanto poder e também glamour. “Apenas” administradores e executores da vontade de todos. Uma nobre função exigindo,
inclusive, a abstenção das próprias vontades e tendências.

Novo Sistema de Comando: Liderança Funcional
A Nova Liderança não é aquela a dizer como serão as coisas e
puxando-as. A Nova Liderança é tão somente aquela com direito de
frear e vetar. Interessante e novo, não é mesmo? Revolucionário. Isso
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já existe e se chama Liderança Funcional. Diz respeito a esse princípio
do veto (e não o de puxar as coisas...) somado ao do rodízio a ser
exercido na organização considerada ser revezado entre suas
diferentes áreas. Pode e deve ser aplicado tanto a países quanto a
empresas. Várias grandes empresas brasileiras já adotaram esse
modelo.95
Além da liderança ser revezada e partilhada96, ela simplesmente irá
observar o movimento e os impulsos das outras partes que não estarão
na liderança naquele momento e dizer “Ok, isso aí segue em frente,
manda ver. Pera lá, essa outra onda aqui, ainda não, no momento não,
vamos aguardar.”. Entendeu a diferença? A Liderança Funcional não
diz o que vai ser feito, diz apenas o que não vai ser feito, é uma
liderança de veto e não de puxar as coisas.
Monte a seguinte imagem: o chefe não está à frente e de costas para as
pessoas que o seguem. Ele está à frente, porém, de frente para as
pessoas a quem lidera. O grupo todo avança olhando para frente e ele,
de frente para o grupo, avança andando para trás. O grupo tem o foco
no futuro e ele tem o foco no grupo. Entrega-se ao grupo na confiança
deste saber o que vem pela frente. Ele não. Seu foco é no grupo. Ele
anda de costas sem ver o que vem atrás de si. Ele olha para o grupo.
Quando não se sente confortável para andar para trás, freia as coisas
ao invés de puxá-las. O grupo, por si só, tem a força e o impulso de
seguir, mas é equilibrado por aquele à frente com foco em todo o
95

Essa informação me foi passada por meu mestre em Constelação
Sistêmica, o qual trabalha conjunta e também separadamente com sua esposa,
com Coaching Sistêmico para empresas e corporações. Até questionei sobre
citar especificamente uma grande empresa nacional de reconhecimento
público e notório de toda a população, entretanto, foi recomendado deixar
sem nenhuma referência direta a empresas em específico.
96

Algo já melhorado bastante no mundo de uma forma em geral em relação
aos países, com mandatos e tempos em continuidade bem diminuídos em
relação ao nosso histórico mundial.
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grupo e não no que vem pela frente, seguindo tanto sua avaliação do
grupo quanto seu grau de conforto e confiança para andar para trás.
Mesmo podendo olhar por sobre o ombro para ver o que vem pela
frente, o futuro, seu foco e sua função é no grupo. Se a situação é
crítica, ele tem de mandar parar tudo para poder se virar de costas,
olhar para frente, avaliar bem, respirar fundo, virar de costas
novamente e, assim, ficar de frente para os seus. Ou para continuar
“segurando o barco”, ou para dizer “Ok, então, sigamos em frente”.
Existe uma piada que nos ajuda neste ponto, aquela do cérebro e o
coração discutindo para ver quem manda no corpo.
O cérebro argumenta:
— É evidente, quem manda aqui sou eu. Todas as ações sou eu quem
dita. O maior consumo de energia por centímetro cúbico é meu. Os
pensamentos, a base de tudo o que existe, estão todos aqui.
— Não senhor. – Rebate o coração. – Quem manda sou eu. Eu sou o
centro das emoções, muito mais importantes que os pensamentos.
Inclusive, se eu parar de bombear, você enfraquece e morre. Você só
consegue pensar se eu mandar energia.
E os dois continuam, argumento pra cá, argumento pra lá. Daí, o cu lá
debaixo, dá um grito: “Podem parar! Quem manda aqui sou eu”. Ah,
que audácia. Kkkkkkkkkkkkkk.
— Oh fica aí na sua, oh cuzão. Agente não tem tempo pras suas
gracinhas não.
— Ah, é? Vocês vão ver.
Daí, o cu tranca a porta. Fecha a passagem. Coração e cérebro não
estão nem aí, continuam sua briga de vaidades e egos.
— Quando eu dou um ataque, – diz o coração – tudo morre.
189

Aspectos Sociais da Cura

— E quando eu dou um derrame também...
E blá, blá, blá.
Lá pelas tantas, passadas algumas horas, as coisas começam a ficar
tensas no organismo de uma forma em geral. Um dia, dois dias, três
dias. As coisas ficam insuportáveis. O cérebro corre atrás, “O que está
acontecendo?”. Caramba, três dias sem cagar! Níveis de serotonina lá
embaixo, hormônios todos desregulados, órgãos mandando alertas
vermelhos, sistema nervoso? Nervoso... O coração ansioso que só,
entrando em descompassos, muita pressão e pouco rendimento.
— Oh cu, o que está acontecendo aí? Libera a passagem...
— Não senhores, eu falei: quem manda aqui sou eu. Vocês concordam
ou não?...
O impasse dura mais um tempo, até que o cérebro e o coração se
rendem, já nas últimas, quando não aguentam mais:
— Tudo bem, você é o chefe...
Então, o cu abre a passagem e tudo volta ao normal.
Moral da história? Para ser chefe não precisa saber pensar, nem sentir,
apenas ter cu...
Brincadeiras (e vinganças... risos) com as chefias à parte, essa história
não evoca apenas a questão de liderança em rodízio, cada um à frente
em determinado momento, mas também, e talvez principalmente, do
funcionamento em conjunto de tudo existente. Assim como mostrado
às avessas naquela questão, já levantada, sobre os tumores e as
cidades se rebelarem e funcionarem indiscriminadamente e desalinhados com tudo o mais.
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Toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. É muito funcional
o chefe ser aquele que diz “Peraí”, ao invés de “Vamos lá”. Captou a
profundidade e alcance disso?...

Manifestação do Idioma como Novo Conceito de Pátria
Dentro do contexto da inclusão digital, onde cada um publica o que
deseja para todo o mundo, à medida que o indivíduo é lido e acessado
pelas demais pessoas, a língua com a qual ele se expressa denota
melhor sua posição de "cidadão daquela língua" do qualquer outro
tipo de cidadania limitada apenas por fronteiras geográficas de
países.
Entretanto, com os meios de tradução cada vez mais avançando, a
cidadania planetária e o entendimento entre todos nós ganha bastante
força. O Skype já tem uma ferramenta disponível em suas primeiras
versões de tradução simultânea. Você fala em sua língua e a pessoa
ouve já a tradução na dela. Bacana, né? Isso realmente é um salto
quântico. Poderemos, em breve, ir a todos os lugares do mundo e
sermos compreendidos falando em nossas próprias línguas, contando
com esses mecanismos de tradução simultânea. Isso para o turismo e
interações rápidas, comerciais, de alinhamento e estudo é o suficiente.
Entretanto, à medida que você gosta de um lugar e quer se fazer mais
presente ali, ou mesmo morar por lá, é importante integrar-se a ele
com a maior profundidade possível e falar direta e abertamente como
as pessoas dali faz parte, evidente. Não havendo mais fronteiras de
países, e sim uma cidadania planetária, e você podendo interagir com
todas as pessoas de todos os lugares através de mecanismos de
tradução simultânea, o que fará você integrar-se a determinado lugar
será tão somente sua ressonância e conforto com os hábitos daquelas
pessoas e delas contigo, sua vontade e capacidade de aceitar seus
costumes e contribuir. Isso sendo forte, a recepção por parte delas
provavelmente ocorrerá. Se não, siga em frente. Não é mesmo?...
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Então, nessa nova ótica, o falar determinado idioma terá muito mais a
ver com ser ou não de determinada pátria. Pátria por idiomas e
costumes e não mais por fronteiras rígidas.

Aumento do Poder da Sociedade Auto-organizada e Livre
Iniciativa com Regulação Direta do Cidadão
Certa vez, vi uma pichação muito engraçada. Dizia “O povo
organizado não precisa de estado”. Veja bem, o povo organizado, sob
muitas óticas, é o estado... Risos.
É antiga a discussão da ineficiência e corruptibilidade da máquina
estatal em contraposição à iniciativa privada, a qual também não olha
para o interesse público de forma devida. Qual o melhor modelo?
Como é possível pegar o melhor de cada um?
Temos uma aposta: com a evolução do conhecido hoje como as
organizações não governamentais, tendo como base factível para isso
sua soma e incremento com o conceito de Imposto Destinado pelo
Próprio Cidadão.
Essa destinação tira o poder dos estados nacionais (atualmente, cerca
de quase 200 países) e o distribui para potencialmente todas, veja bem
isso, para potencialmente TODAS as associações formadas por duas
ou mais pessoas, um fortalecimento do direito da livre associação.
Chegar a esse ponto traz em si um grande desafio, a aprovação de leis
simples tirando o poder exatamente de quem as aprovar, as casas
legislativas, as quais, atualmente, detém praticamente sozinhas, por
intermédio de um número reduzidíssimo de membros, o poder de
definir a destinação de TODO o orçamento nacional...
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Alerta Corporativo
Atualmente, a maior parte das maiores economias já não são mais
países e sim corporações.97 Todo nosso empenho em dissolver os
países e fronteiras deve ocorrer em paralelo ao avanço e fiscalização
das corporações enquanto entidades criadas para servir e interagir com
as pessoas dentro de todos os princípios descritos neste livro.
Conseguir frear o ego inflado, a corrupção, desmandos e demais
mazelas dos sistemas estatais deve servir como um farol para ocorrer
o mesmo nas corporações. Não podemos dar a bobeira para elas serem
uma válvula de escape e mais um sopro de vida dessas questões.
Uma parte certa para todos fazermos é o consumo consciente, apoiar e
incentivar empresas cada vez mais comprometidas com selos de
sustentabilidade, igualdade e justiça sociais. No Brasil, está ganhando
cada vez mais o aspecto de ética na alimentação no sentido de clareza
exposta nos produtos para consumo humano, é seu direito saber o que
ingere, exceto, como em todo o mundo, para quem ainda o faz,
quando bebe uma Coca-Cola... Choros. 

Propriedade Privada: Migração para Prioridade de Uso
Todos nós estamos somente
movimentando a energia de Deus,
passando-a de mão em mão.
Ram Dass

Nascemos de mãos vazias e morremos da mesma forma. A questão
das energias movimentadas por nosso intermédio, quer seja a posse
97

Peguei esse dado do vídeo A História das Coisas. Em uma rápida pesquisa
na rede, achei um artigo mostrando um estudo suíço mostrando que 40% de
toda a economia mundial é controlada por apenas 147 corporações. Embora
ainda careça de mais pesquisas para cruzar dados e ter maior confiabilidade,
parece não ser algo difícil de ser feito e apontando, mais ou menos, para
dados por aí mesmo...
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material, um dom de cura, a beleza física ou qualquer outra, são
apenas configurações do nosso carma, dharma e do cumprimento das
necessidades da Força Universal manifestando-se através de nós. Esse
entendimento é a base para tratarmos, dentro da nova perspectiva da
Transição Planetária, a questão da propriedade privada e a necessidade
de sua evolução para o Direito de Prioridade de Uso.
Se apenas mudamos os nomes das palavras, termos e expressões,
como muitos governos fazem alterando siglas de programas de
governos anteriores, então nada muda. Entretanto, se uma mudança de
nome reflete uma mudança de mentalidade, tudo mudou.
Essa simples alteração na legislação e na mentalidade das pessoas irá
mudar profundamente a relação das pessoas com todas as coisas na
matéria, dissolver as âncoras do apego e ajudar na equalização das
relações interpessoais. 

Equalização do Acesso e Promoção da Riqueza
Na equalização do acesso e promoção da riqueza encontra-se uma das
chaves mais importantes para a transformação social para o novo
paradigma dentro da Nova Era. O mais importante é a mudança da
mentalidade interna:
1. De cada um que ainda se encontra na mentalidade da miséria;
2. De cada um ainda acreditando, mesmo inconscientemente, na
exploração de outras pessoas, por conta de sua própria
miséria, para gerar e acessar a frequência da fortuna.
Não se trata de pedir para quem tem distribuir. É algo muito mais
profundo. Trata-se de curar misérias e distorções em todos os níveis.
Tomar posse de tudo o que nos cabe. A questão é curar a si, curar o
ambiente e, então, se for o caso, mudar de ambiente.
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Não se trata de lutar pela divisão de quem já tem partilhar com quem
ainda não acessou. Trata-se de cada um acessar a riqueza dentro de si
e facilitar a todos, o máximo possível esse acesso e essa cura.
Nas questões sociais e externas há formas pontuais e factíveis de
realizarmos isso. Algumas delas estão desdobradas nos próximos doze
itens e seus subtópicos.

Educação Financeira Acessível a Todos
O manifesto vem do não manifesto. Devemos mudar nossas mentes e
crenças para plasmar um mundo rico e abundante para todos. Ainda
temos a pobreza como predominante na Terra por conta da
mentalidade e da crença na escassez ser predominante. Podemos e
devemos mudar isso, em honra a nossos ancestrais e em bênçãos aos
nossos descendentes.
O sistema educacional não contempla educação financeira e a maior
parte das famílias e da população mundial acabou por acreditar ser
essa uma questão de sorte (no conceito de sorte como fator aleatório e
não passível de ser também proporcionada). Tudo é passível de estudo
e desenvolvimento. Riqueza também. Nas famílias e grupos de
pessoas pobres ou com problemas financeiros também não se trata do
assunto dinheiro e educação financeira.
A questão da produção, distribuição e equalização de riqueza é desafio
multicomplexo envolvendo várias frentes simultâneas. Considerando
o modelo atual, a Vivência em Cura já possui o livro “Caminho da
Prosperidade”, baseado em processamentos de bloqueios e acesso a
uma mente próspera, considerando limitações de programações
mentais limitantes, traumas de experiências passadas, acontecimentos
difíceis e penosos de vida, configuração sistêmica e muito mais. Veja
o vídeo EFT para Dinheiro, de apenas 20 minutos, para ter uma boa
amostra disso.
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Então, a primeira frente para a riqueza mundial de todos é acabarmos
com as mentalidades miseráveis em separado. A crença na escassez e
miséria de cada um de nós. Ao mesmo tempo dessa dissolução em
cada um, realizá-la também em grupos, família, países. Paralelamente
a isso, devemos seguir outros caminhos. Essa questão das crenças é
muito forte e determinante. Deixamos de falar na abordagem da cura
da religiosidade sobre a questão de como os países colonizados com o
envolvimento de igrejas que não permitiam o lucro ficaram pobres e
os colonizados com aquelas o permitindo, ficaram ricos. Mas cabe
dizer isto, neste momento, e frisar o quão é um bicho espinhoso mexer
nas crenças embasadas por doutrinas e religiões. Entretanto, é algo
pedindo para ser visto em prol de toda a humanidade. Não podemos
mais tapar nossos olhos e consciências e deixar esse assunto em
suspenso.
Um dos principais motivos de termos chegado à Rota de Colisão foi o
agravamento das distâncias e injustiças sociais, certamente. Então,
vamos saná-las, sem pressa e sem perda de tempo e com todos os
nossos recursos e forças disponíveis. Eu me comprometo com isso.
Você se compromete com isso?
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Democracia Direta Já!
Esta ideia é simples e sua implementação revolucionará toda a
sociedade.
Já temos os recursos técnicos necessários para evoluirmos da Democracia Representativa para a Democracia de Fato, você exercer seu
próprio poder e não mais através da pretensa representação por
intermédio de um sistema legislativo totalmente à mercê de todo o
tipo de distorção e desvirtuamento dos valores mais elementares.
A posse do dinheiro, por um período de transição relativamente longo,
ainda vai dominar a nossa sociedade global como forma de detenção
do poder. Transferir para o cidadão a destinação do imposto dele
recolhido para os CNPJ ou legendas (saúde, segurança federal,
segurança municipal, educação estadual etc) de sua própria indicação
é um salto quântico na Cura Social e o fim de muitas brechas para a
corrupção.
Inicialmente, pode ser de apenas parte do imposto, até a acomodação
social permitir até 100% do imposto recolhido ser destinado pelo
próprio cidadão. Podemos começar com apenas 1% do imposto de
renda recolhido de você. Isso alavancará uma revolução sem precedentes. No começo, poderão ser CNPJ de instituições públicas, em
maior porcentagem, até já ser possível irem se incluindo CNPJ de
instituições diversas sem fins lucrativos, como organizações não
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governamentais e beneficentes, até se chegar ao ponto do sistema
incorporar inclusive a definição de CNPJ de empresas particulares
(revolucionário e simples isso, dependendo apenas de uma Arquitetura
Tributária bem montada, o que é a parte mais fácil do processo
todo...).
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Democracia Direta

Há muitas formas, recursos e métodos para isso poder ocorrer. Cotas
de redistribuição por conta de instituições ou legendas que receberam
bastante, por exemplo, é um artifício. Agora veja bem isso: essa
eventual legenda ou instituição tendo recebido muito em determinado
período, demonstra ter, naquele momento, alta credibilidade popular.
Uma redistribuição através dela tem respaldo.
Outra coisa: a movimentação e alteração disso tudo é muito mais
frequente do que apenas um voto a cada quatro anos. Destinei dinheiro
este ano, ou mesmo este trimestre para determinada instituição,
autarquia ou órgão; fiquei insatisfeito com os resultados mostrados;
ano que vem, trimestre que vem, já não destino mais a eles. Simples
assim. Essa alteração, após a maturação do sistema, pode ser,
inclusive mensal. Destino agora e fica dessa forma. Após um mês, já
posso alterar e ajustar. Se não mexer, permanece do mesmo jeito.
Se apresentarem a você eventuais argumentos contrários como impossibilidade por causa de arquiteturas como Orçamento Programa, não
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dê ouvidos a isso. Todos sabemos que, em toda a história humana,
políticos mandaram e técnicos obedeceram, independente de
viabilidade ou não. É totalmente viável essa mudança. Tecnicamente,
muito fácil de ocorrer. Basta força política e vontade para acontecer e
mudar o sistema. Lembrando, quando falamos de força política aqui,
não estamos falando de força de políticos e sim da somatória da
vontade de todos os cidadãos, mesmo isso representando, por
enquanto, pressão nos políticos. Então, pau neles! Risos.
A parte inicialmente mais difícil é “apenas” a de aprovar esse tipo de
lei, o que implica em tirar o poder dos próprios legisladores, sendo a
lei aprovada por eles mesmos. Popularmente, a expressão correta seria
“o difícil é fazê-los largar o osso”, abrir mão do próprio poder para
dividi-lo com todos.
O poder legislativo é originariamente criado para legislar, ou seja,
resumida e simplificadamente, criar leis. Mas, na prática, tem sido
exercido, quase em sua totalidade, voltado para questões em torno de
como e para onde vai o dinheiro e quem se beneficia ou não com isso.
As leis estão em sua maioria atreladas a interesses econômicos
fortíssimos.
É realmente insano termos todo o orçamento de mais de 200 milhões
de pessoas definido e destinado por apenas cerca de umas 2.000
pessoas98. É justamente nesse pequeno gargalo a residência dos
alicerces e canais mais propícios à distorção e corrupção. Imposto
destinado diretamente pelo cidadão, algo totalmente viável com os
meios eletrônicos e tecnológicos hoje já disponíveis, é uma revolução
silenciosa e benéfica para toda a sociedade.
Lembre-se, propague e insita: comecemos com Apenas 1% do IR...
98

594 criaturas (deputados e senadores), mais alguns membros do executivo
com eles aliançados e mais alguns poucos com influência direta sobre todos
esses aí, a iminência parda de grandes empresários.
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Argumentos de Bate e Pronto e Sem Pensar
Interessante quantas vezes falei para as pessoas sobre essa ideia e vem
logo uma oposição imediata, sem pensar, enraizada em um
condicionamento profundo e implementado, planejada e ardilosamente dentro de nossa cultura, materializado em frases do tipo “Mas o
povo não sabe ou não tem condições para fazer isso”. Caraco! Que
bobagem. 
Tá, vamos lá: quem tem maturidade, competência e assertividade para
decidir para onde vai o seu dinheiro é o Tiririca, né? Evito falar em
pessoalidades como forma de não dar margens a resistências, de forma
que as pessoas possam absorver as coisas antes do padrão reativo
aparecer, bloqueando aprendizados, impossibilitando, assim, percepções importantes. Entretanto, realmente é irresistível citar o Tiririca
por conta de ser muito simbólico, esdrúxulo, ou sei lá o que, em
relação a isso tudo. Mudar o lugar dos tipos de palhaços de fora para
dentro do Congresso, e vice-versa, é um ícone/marco que não
podemos deixar passar batido.99
Quem sabe para onde destinar e o que fazer do seu dinheiro, do
imposto recolhido de você é o Temer? Os irmãos Marinho? Os norteamericanos? São eles decidindo, até o momento, e representando a
ponta de um iceberg histórico antigo dentro da mesma egrégora de
pessoas condicionadas em olhar para seu próprio umbigo.
Outra coisa importante a se saber aqui e a ser curada é uma
característica intrínseca da baixa autoestima: desmerecer os de casa e
próximos e valorizar os de fora. Isso já foi muito forte no Brasil.
Melhorou bastante, mas ainda é muito forte.

99

Tem um vídeo do 5 Alguma Coisa sobre tipos de palhaços. Não vou nem
desdobrar mais nada do assunto. Deixar apenas por conta desta indicação... 
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Os norte-americanos se autointitulam de os number one. Os
brasileiros, de uma forma em geral, ainda acham os próprios
brasileiros uns zelas. Lamentável, muito lamentável. Se você ainda
pensa assim, procure os conteúdos da Vivência em Cura sobre baixaautoestima, aprenda a identificar as outras características mostrando
seus indícios e cure isso. Faça sua parte. Contribua para o coletivo.
Cure e divulgue.
Você ao menos já parou para pensar ou ouviu falar da análise das
músicas de ninar e infantis da nossa cultura? De onde será que vem
todo esse lixo tóxico já incutido na cabeça de nossas crianças desde a
mais tenra idade? Quais reflexos isso tem na nossa autoimagem,
autoestima e confiança em nos tornarmos pessoas capazes? Boi da
cara preta, cuca vem pegar, atirei o pau no gato, o cravo brigou com a
rosa e Cia que vão todos tomar no rabo. Chega de continuarmos com
essa merda toda.
Particularmente, acredito sim na capacidade de todos os brasileiros
decidirem o que fazer do dinheiro muito mais acertadamente do que
deixar isso na mão de 2.000 pessoas. Enquanto mais pessoas
decidindo, melhor. Óbvio! “Ah..., mas o povo não sabe...”. Claro, tem
de aprender. Aprender de várias formas, acessando a informação,
instruindo-se e, principalmente, fazendo. Com certeza.
Os políticos têm aprendido também. Mas não com o dinheiro deles e
sim com o seu, o meu e o de todos nós. Ao contrário, aprovam leis e
manobras fiscais tirando a parte que poderia ser imputada a eles das
contas finais. Eles são maus caracteres? Provavelmente, muitos se já
não o eram, acabaram por se tornar. Talvez alguns poucos ainda não
sejam e estejam resistindo o quanto conseguem. Entretanto, como já
falamos, não se trata de uma questão de pessoas. Qualquer um de nós
dentro desse sistema estaria em maus lençóis no sentido de manter a
decência. O sistema não ajuda com isso. Pelo contrário.
Talvez, realmente não consigamos ser uma das primeiras nações a
implementar o Imposto Destinando Pelo Próprio Cidadão. Mas, com
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certeza, começará a ser adotada cada vez mais, em todo o mundo, essa
prática e isso vai ganhar força, pois é o caminho mais assertivo e
direto para apaziguar a insatisfação e aumentar a justiça e harmonia. E
enquanto essas coisas não ocorrem, a força para se chegar até elas
continua borbulhando de diversas formas dentro da sociedade.

Acerto da Questão dos Juros no Mundo
Robert Kiyosaki fala da alquimia do capitalismo, dinheiro surgindo do
nada. Em “Pai Rico, Pai Pobre”, ele dá exemplos de como fez grandes
somas surgirem a partir de operações onde ele próprio não colocou
nenhum centavo, remunerou bem a quem ele pegou um capital inicial
baixo emprestado em curto espaço de tempo e fez transações nas quais
todos os envolvidos se sentiram ganhando. É uma visão bem
interessante.
Não devemos confundir isso com juros sobre juros. Não existe
alquimia nenhuma aí. Alguém está pagando muito, e caro, para essa
remuneração existir. Não é um dinheiro surgido do nada, retribuindo e
compensando um talento. Ele surgiu da externalização de um custo
pelo qual pessoas estão pagando muito alto, literalmente, inclusive,
em muitos casos, com suas próprias vidas.
Isso, como todos sabemos, ocorre tanto em relações interpessoais,
quanto comercias e ainda entre países. Bem triste. Muito bonito você
ser remunerado em 0,5% na poupança e pagar 12,5%100 no cartão de
crédito... 

100

Índice da fatura Ourocard, Banco do Brasil, crédito rotativo saques,
dezembro 2016.
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Fim da Bolsa de Valores Especulativa (um demônio cabeludo,
ou melhor dizendo, chifrudo...)
Investimento apenas com envolvimento administrativo e
empreendedor e por períodos mínimos proporcionais ao capital
investido, sendo o prazo mínimo para saída de um investimento, após
a entrada nele, de cinco anos e com antecedência mínima de aviso
público de seis meses. Isso é cura para o sistema financeiro.
Chega dessa merda do cara especular e ganhar ou perder fortunas
dentro de um mesmo dia, semana, mês ou ano. Mesmo as empresas
não tendo o capital circulante nas bolsas diretamente envolvidos em
sua manutenção e administração, o seting desse dinheiro seria,
pretensamente, para isso, mesmo indiretamente, e influencia sim,
diretamente, suas operações, ganhos, perdas, falências monstruosas e
quedas gerais dos mercados, produtividade e economia, como já
ocorreu diversas vezes. Um monstro sem cara e sem rosto com
pretensa isenção de culpabilidade direta de qualquer conjunção de
forças humanas, a não ser de um “acaso” de não se sabe de onde...
Tratar as pessoas como se fossem crianças, lembra? Conversas pra boi
dormir. Especuladores não podem continuar dando uma de João sem
Braços fingindo não estarem contribuindo para a miséria mundial.
Tudo bem: alguém está com recurso para investir em uma empresa.
Lembre-se: a empresa tem função social. Se não tem, não deveria nem
existir. Alguém acredita nela, em suas ideias, empreendedores, valores
e comprometimento com o bem comum. Então, resolve investir em
seu crescimento. Você acha que algum investimento ou comprometimento sério com uma empresa pode ter menos de cinco anos?
O que se espera dessa empresa para a contribuição da vida das pessoas
e da sociedade? Como isso pode ser feito a toque de caixa? Chega
dessa porcaria. Vão se fuder todos os especuladores, permanecendo
apenas os reais investidores comprometidos com todos. O dinheiro
aplicado em ações deve ir para os caixas das empresas após a compra
das ações e não ficar circulando no mercado de compra e venda de
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dinheiro, papel, bits e bytes sem qualquer contribuição social, a falácia
do dinheiro “criando” dinheiro. Câncer e podridão social. Isso sim...
No livro “Pai Rico, Pai Pobre”, Robert Kiyosaki nos conta sobre a
origem da formação das Sociedades Anônimas e da manipulação das
leis para proteger quem as faz, esse mal universal para o qual a
sentença de morte já está decretada. Em seu outro livro, junto com
Donald Trump, O Toque de Midas, eles dizem que quem corta a
grama do vizinho e embolsa os U$ 10,00, sem recolher o imposto daí
decorrente, é um criminoso. Vão tomar nos seus cu. Criminoso porque
a lei estabeleceu assim. Mas também estabeleceu a o outro o artifício
para ser “legalmente” isento de pagar em cima de milhões. Falam
ainda, o governo beneficia quem faz o que o governo quer. Mas não é
o governo que quer e faz as leis, é a iminência parda, os próprios
empresários. Simples: vamos mudar as leis. Como eles bem colocam,
não estamos advogando tirar dos ricos para dar aos pobres, não ter
merecimentos ou margens para quem quer e quem não quer fazer as
coisas acontecerem. Muito pelo contrário. Estamos apontando para
uma legislação igualitária com foco no desenvolvimento de todo
aquele comprometido com o crescimento e desenvolvimento de todos.
Por exemplo, a lei do Microempreendedor Individual no Brasil
regulou, legalizou e amparou em pouquíssimo tempo mais de cinco
milhões de pessoas. Como se diz, numa simples canetada. Dentro
dessa lei, você pode sim cortar a grama do vizinho por R$ 10,00, não
ter necessidade de emitir nota fiscal e estar totalmente legalizado. Sem
burocracia. Em algo totalmente coerente e justo. Afinal de contas,
você está numa faixa de renda de risco, sem cobertura e se virando nos
30 para, honestamente, sair do outro lado com suas contas e sua vida.
Voltando ao assunto principal, chega de sociedades anônimas.
Precisamos, daqui para frente, apenas de sociedades públicas, abertas,
declaradas. Ações apenas nominais e com data de compra e data
mínima para liberação de venda. Dinheiro e crédito são instrumentos
de fé pública e como tal devem ser tratados. Chega de palhaçada
maligna em Wall Street.   
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Economia Baseada em Recursos
Aqui, o entrelaçamento de
mudanças de paradigmas é
múltiplo. Primeiramente, estamos
afirmando ser sim possível a
opção por fontes de energia
limpas e inesgotáveis. Juntamente
com isso, o acesso a recursos para
a satisfação das necessidades
humanas ganha um salto e uma
mudança até difíceis de concebermos em todos os seus
desdobramentos.
O PIB tem sido utilizado como
fator primordial e determinante
para justificar e balizar as ações
dos governos. Essa é uma das
mudanças fundamentais, parar de
medir o avanço e as diretrizes
sociais em cima da economia e mais precisamente em cima do PIB.
Muitas alternativas já são levantadas em relação a isso, apenas para
citar algumas delas e abrir as cabeças:
 Economia de não crescimento;
 Produto Interno de Felicidade (adotado no Butão);
 Índice Planeta Feliz (da New Economics Foundation);
 Crescimento Verde e a Economia da Biomimética;
 Economia de Plenitude e Economia Partilhada.
Além de ser o carro chefe de nossas ações sociais e políticas, a
economia tem sido baseada em lucros, títulos públicos ou privados,
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papéis com poder de documentos assinados atestando “riqueza” em
algum lugar virtual. O lastro já desapareceu há décadas. Já, há um
bom tempo, a emissão de moeda vem ocorrendo apenas com base em
papeis.
Então: tirar a importância da economia; partir para a opção por fontes
de energia limpas e inesgotáveis; basear a economia em recursos,
recursos mundiais levantados e auditados para uso partilhado de uma
sociedade mundial unificada.

Fim das Obsolescências Programada e Perceptiva
Para o atingimento de uma economia equilibrada é fundamental o
conhecimento das massas sobre o que são a obsolescência programada
e perceptiva e nossa reação em conjunto a elas. No filme “A História
das Coisas” esses dois conceitos e seus desdobramentos ficam muito
bem demonstrados.
Esse artifício econômico tem marco significativo em 1925 na indústria
de lâmpadas, envolvendo empresas como Philips e Osram. Há mais de
um século já temos patenteadas lâmpadas que poderiam durar mais de
100.000 horas. Entretanto, apenas recentemente chegaram ao mercado
lâmpadas para 3.000 horas de uso. Até bem pouco tempo, tínhamos de
engolir lâmpadas de apenas 1.000 de duração média de uso. 101

101

Trechos do trabalho “A Insustentabilidade da Obsolescência
Programada”: Até o ano de 1924, as lâmpadas tinham certificado de duração
de 2.500 horas, o que era destacado por seus fabricantes. Todavia, com o
projeto Phoebus, essa longevidade foi gradativamente reduzida e padronizada
em 1.000 horas. Porém, em 1925 foi criado o "Comite de las 1.000 horas de
vida" com o objetivo claro de reduzir tecnicamente a vida útil das lâmpadas.
As informações do documentário são baseadas na pesquisa do historiador de
Berlim – Alemanha, Helmut Höge, que encontrou documentos secretos
comprovando a existência do cartel e de seus membros. Ele denuncia que
empresas como a Phillips na Holanda, a Osram na Alemanha e lâmpadas
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A obsolescência perceptiva também é um mal para toda a
humanidade. Pode ser que, nas fases mais pra frente de abundância
dos recursos inesgotáveis, consigamos implementar uma renovação de
bens de consumo equilibrada e apoiada em uma logística reversa de
qualidade em todos os níveis, especialmente na não poluição do
planeta. Entretanto, até lá, temos de nos apoiar em multifrentes de
consciência e ações coletivas.
Sabemos de nossas necessidades de renovação. A atualização por
módulos de diversos aparelhos e bens de consumo é perfeitamente
possível e viável, mantendo-se bases de estruturas de longa duração
podendo ser renovadas em suas estruturas periféricas, bastando seguir
padronizações abrangentes. Exatamente o contrário do feito, por
exemplo, pela Apple... Capas e carcaças de celulares mantendo-se a
estrutura interna são um simples exemplo disso, podendo ser bem
melhorado e incrementando para os mais diversos tipos de aparelhos.
A obsolescência programada pode ser realmente extirpada, inclusive
proibida por lei. Já a perceptiva, o que podemos fazer é desencorajá-la
por indução harmônica de padrões de comportamento moral, social,
emocional e espiritual.

Fim do Sigilo Bancário, Bancos Privados e Universalização
da Emissão e Controle Financeiros e de Crédito
Estamos entrando numa era de verdades e compartilhamento. A
instituição do sigilo bancário tem um custo X benefício prejudicial ao
conjunto da humanidade.
Sim, precisamos fazer isso de uma maneira gradual e obedecendo
etapas, de qualquer modo, precisamos nos setar para, de todas as
formas, pararmos de esconder o que realmente cada um tem. O
objetivo é chegarmos, sem pressa e sem perda de tempo, à publicação
Teta na Espanha participaram do projeto Phoebus.
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via rede, diretamente do patrimônio, riqueza, contas e movimentações
financeiras de todas as pessoas físicas e jurídicas. Isso é muito
importante para o nosso atual estágio de desenvolvimento e,
principalmente, para irmos para os próximos.
No filme Zitigeist é levantada a tese de os bancos centrais não
pertencerem realmente aos países e sim, no fundo das contas
(aproveitando o trocadilho), a bancos particulares e pessoas físicas.
Por que só o estado tem direito de emitir papel moeda e créditos se o
estado não tem satisfeito as necessidades de toda a população de
forma satisfatória? Qualquer um deveria, então, poder emitir dinheiro.
Mas isso não podia acontecer até ontem e foi uma opção razoável ter
sido assim.
Muitas vezes, vejo ideias de pessoas querendo substituir o sistema
monetário por outro sistema de crédito. Dependendo do que se esteja
pensando, isso pode ser simplesmente trocar seis por meia dúzia.
Sistemas de crédito são sistemas de crédito. Não há nada errado em
existirem. Ao contrário, eles refletem o perfeito sistema de crédito da
Totalidade a partir da lei de ação e reação [ver pág. 113]. O que temos
de porcaria no sistema humano de crédito predominante atual é que o
estado, em nome de manter a credibilidade, arroga-se aparentemente
para si o monopólio legal da emissão do dinheiro, mas, na realidade,
ele gira em torno de poder privado escuso.
Já há algumas décadas, a emissão de dinheiro não está mais atrelada a
nenhum lastro, como havia o das reservas de ouro, por exemplo.
Atualmente, valores nada mais são do que papeis, assinaturas, leis,
decretos ou mesmo fraudes, valendo e gerando papeis, valores e
moeda.
Se o monopólio da emissão dos valores está reservado aos estados,
para garantir o equilíbrio financeiro para todos (e não a baderna e a
falta de crédito), esse sistema deve ser unificado e de posse, domínio,
fiscalização e acesso de todos, ou seja, deve a todos pertencer, ser
público. Com o fim dos bancos privados teremos o fim de um antro de
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distorções, podridão e roubalheira. O sistema de créditos deve ser
único e por todos verificado em tempo real e on-line. Como alguém
vai roubar ou fraudar algo se aquilo irá aparecer diretamente para ele e
todos verão sobre isso?
Na verdade, a “moeda” mais importante existente é o tempo, pois é
igual para todos nós, independente de seja lá o que for. Todos temos
as mesmas 24 horas ao longo de um dia. Temos desperdiçado
profundamente esse bem precioso. O sistema de crédito em relação ao
que cada um de nós tem como retorno de suas escolhas e resultados de
produtividade deve ser revisto, resgatado e acertado.

Moedas Digitais: Evoluir, Ir Além. Do Fim do Dinheiro ao
Controle do Crédito
Moedas digitais, criptomoedas, bitcoins e afins têm mostrado um
padrão recorrente em muitas coisas que passam pelo processo de
digitalização: inicialmente, elas apenas tentam levar para o formato
digital a forma analógica de se fazer as coisas, apenas posteriormente
mudando os paradigmas totais de sua concepção.
As criptomoedas e a primeira delas, o bitcoin, apontam grandes
avanços e mostram também esse padrão descrito de trabalharem,
ainda, em cima do paradigma anterior. Dentre os avanços, há dois de
proporções gigantescas, demonstrando a toda humanidade ser
perfeitamente possível retirarmos tanto os bancos do meio do caminho
de todos nós quanto o monopólio dos estados de emitirem e
controlarem a moeda. O controle descentralizado e o referendo
replicado de múltiplos datacenters em cima das transações é
maravilhoso. O código aberto auditável por todos também.
Entretanto, os sistemas de moedas digitais ainda estão partindo do
paradigma anterior de que é necessário haver uma moeda, quando já
não o é mais. Como disse na apresentação deste livro, sempre tive
interesse por história. Devemos nos valer dela de forma simples e
direta para nos situar bem em relação à questão da moeda e dinheiro
209

Aspectos Sociais da Cura

em nosso mundo atual de modo a nos balizarmos bem para os
próximos passos de evolução.
O dinheiro, a moeda, foi criado para facilitar as trocas e o escambo.
Isso é muito bom e criativo. Entretanto, com o sistema informatizado
não precisamos mais de dinheiro. Isso mesmo: NÃO PRECISAMOS
MAIS DE DINHEIRO. Isso não quer dizer que não precisamos mais
do benefício que ele gera, a facilidade de troca e controle de crédito.
Atualmente, podemos tirá-lo como intermediário e ficarmos apenas
com o controle das trocas e do crédito.
Se você fizer uma pesquisa rápida sobre bitcoin na internet, verá muita
coisa interessante. Basta no nível de aprofundamento dentro da
Wikipédia para você ter uma noção bem legal sobre o assunto.
Olhando com atenção, você perceberá que existe um sistema
mirabolante dentro do bitcoin para gerar moeda a partir de datacenters
gigantes e caríssimos resolvendo algoritmos dificílimos. Uma
complicação totalmente desnecessária criada para regular uma série de
coisas baseada no princípio errôneo de que ainda precisamos de
moeda dentro de um sistema com tudo o de bom que eles criaram para
manter essa plataforma, quando, na realidade, não precisamos mais.
Não é necessário criar moeda, apenas a relação de bens e serviços que
cada pessoa, empresa ou organização disponibilizar e as respectivas
trocas ocorridas daí para frente. Dessa forma, TODOS PODERÃO
EMITIR “DINHEIRO”. Correta e tecnicamente falando, todos
poderão emitir crédito e valores. Você entra no sistema e disponibiliza
os bens e produtos que tem a oferecer. Alguém compra isso com
produtos ou serviços que também oferece e esses créditos são
contabilizados no sistema. Com esses créditos recebidos, você compra
outras coisas. Simples assim. Cada transação é referendada e rankiada
por cada participante. Se alguém vendeu produto ou serviço ruim, é
marcado publicamente por seus compradores e perde credibilidade e
confiança. As transações são registradas em um banco de dados
mundial, unificado, descentralizado, em código aberto, referendado
por e entre centenas de datacenters distintos.
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Você está duro(a)? Entra no sistema e diz que tem X horas ou
potencial de serviços de carpintaria ou jardinagem a oferecer. Alguém
que precisa disso compra seus serviços com os créditos já ganhos
anteriormente. Você presta o serviço direitinho e ganha sua
contabilização positiva no banco de dados. Com essa contabilização,
você compra comida ou o que quiser. A regulação entre o que vale o
que, quantas horas de trabalho disso ou daquilo equivalem a quais
outros tipos de serviços ou produtos passa a receber o input de todos
dentro do sistema, de acordo com a lei da oferta, procura, utilidade
etc. Fim da especulação e dinheiro fazendo dinheiro. Foco em
produzirmos tudo para todos os seres e voltarmos nossas vidas, nosso
tempo, o tão precioso bem, para a evolução de cada um e não mais
apenas para a luta pela sobrevivência. Simples demais para parecer
verdade? Mas é simples assim. Lembre-se: a mente humana é
desnecessariamente complexa...
Como resultado da herança desse paradigma anterior de que ainda é
necessária uma moeda, e não apenas o crédito e seu controle, um
grande mal ainda veio ele: a especulação. Procurando por bitcoins na
rede, os primeiros resultados da busca apontarão para anúncios e
artigos de compra e venda de bitcoins, se vale à pena ou não, se é um
bom investimento ou não, um risco ou não, ao invés de explicarem do
que se trata, quais os benefícios etc. A especulação é um mal herdado
do paradigma anterior, fundado na ideia de ainda ser necessária uma
moeda e não apenas o crédito, seu controle e proteção. 

Consumo Consciente
Este tem sido um ponto pacífico de todos aqueles a levantarem as
bandeiras da ecologia, autossustentabilidade, igualdade e equilíbrio
entre os povos etc. Será? Numa ótica superficial sim. Entretanto, um
pouco mais profundamente não. Por vários motivos. Muitas vezes
realmente chega a ser difícil encontrar produtos tendo linhas com
bases naturais e ecologicamente alinhadas disponíveis. Outras tantas
vezes, o condicionamento e inconsciência predominam.
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Fico me sentindo uma voz sumida na multidão quando não consigo
convencer nem mesmo minha filha da utilização de canudinho para
tomar suco ser a geração inútil de um lixo plástico e tóxico ao meio
ambiente totalmente desnecessária. Fico vendo as pessoas utilizandoos por aí indiscriminadamente num reflexo tanto de inconsciência de
consumo quanto de um traço de carência, de uma atitude típica do
neném de precisar de sugar... O canudinho é algo tão ardilosamente
enfiado na cabeça das pessoas que, muitas vezes, me servem um suco
já com ele dentro, não tenho nem a oportunidade de refutá-lo como o
faço todas as vezes em que vem em separado... 

Logística Reversa
Logística reversa é um conceito em evolução para o entendimento de
que as empresas, especialmente as indústrias, devem se responsabilizar pelo retorno e tratamento ecologicamente adequado dos restos de
seus produtos após o consumo. Precisamos de consciência das pessoas
em torno disso e de leis firmes a esse respeito. Quanto mais danoso e
tóxico o resíduo decorrente do consumo de determinado produto, mais
rígidas devem ser essas leis, ao ponto de impedir que produtos com
resíduos intratáveis não cheguem a ser produzidos.
Isso é algo que parece óbvio, entretanto, quando interesses
econômicos estão em jogo, tudo muda de figura. Assim como os
Estados Unidos se negaram a assinar o protocolo de Kyoto, também se
recusaram a assinar a Convenção de Basileia, tratado a respeito do
resíduos eletrônicos. Na contra mão da humanidade e do senso moral,
são um país resistente a proibir a exportação de seu lixo tóxico (o
maior do mundo...) para outros continentes... 102

102

Veja o documentário Lixeiras de Componentes Eletrônicos, Toda a
Verdade para saber mais a esse respeito.
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Fazer a nossa parte pela opção por produtos de empresas com
comprometimento com as políticas globais de ecologia, igualdade e
justiça entre todos os seres humanos é o mínimo que podemos fazer.

Limites de Proporcionalidade para Acúmulo de Bens e
Capitais
Toda corrente é tão forte
quanto seu elo mais fraco.

Quer dizer agora que uma pessoa não pode mais ser rica o quanto ela
quiser, puder ou conseguir? Claro que sim. Pode. Com certeza.
Enquanto mais bilionários existirem no mundo, melhor.
Antes, os bilionários eram muito poucos. Nunca os tivemos tanto
quanto hoje em dia. Maravilha. Também nunca tivemos tantos
iluminados vivos na Terra ao mesmo tempo como os temos hoje.
Maravilha. Nunca tivemos tantas pessoas alfabetizadas. Show. Essas
trilhas e caminhos vão ficando cada vez mais disponíveis.
Estamos falando apenas de uma proporcionalidade. Alguém crescendo
demais na ponta de lança do ficar rico aumentando o quantum geral de
riqueza e tornando os menos ricos mais ricos um pouco também.
No esquema antigo, e ainda atual, o cara chegava até 100, 1.000.
1.000.000 e o lá de baixo ficava em 0,1. Neste novo direcionamento, o
cara da ponta chega a 100 enquanto o da lanterna está em 0,1. Para ele
ir a 1.000 é necessário que a lanterna chegue a 1. Para ele chegar ao
1.000.000 o da lanterna já tem de estar em 250. Simples assim. A
exceção é apenas para o caso do cara da lanterna querer continuar no
0,1. É um direito dele. Não se trata de esmola, mas sim de coesão de
uma mesma entidade viva em vários organismos distintos, a espécie
humana.
Como fazer isso na prática? Veja o item Renda Mínima Universal –
Previdência Social Forte e Ampla [pág. 95].
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A propósito, só para clarear...: índices melhores em países mais
igualitários:
 Expectativa de vida;
 Uso de Drogas [seguindo as demais colocações deste livro,
entenda-se aqui “mau uso de drogas / vício];
 Doenças mentais;
 Capital social – capacidade de as pessoas confiarem umas nas
outras;
 Índices educacionais;
 Taxas de homicídios;
 Taxas de criminalidade e prisão;
 Mortalidade infantil;
 Obesidade;
 Taxa de natalidade na adolescência;
 Inovação.103

Limites para Transmissão de Bens por Herança
Esses limites necessitam de várias fases e camadas de transição até
atingirmos uma regulação de equilíbrio justa para todos. Os
excedentes desses limites devem ser integrados ao patrimônio público.
Tudo bem essa integração ocorrer pela vontade e definição de seu
próprio dono. Assim como na destinação do imposto pelo próprio
cidadão, a pessoa pode deixar previamente registrado para quais
legendas, projetos, instituições ou fins serão encaminhados os
excedentes da fortuna sob sua prioridade de uso e administração
(lembra da mudança do conceito de propriedade para prioridade de
uso?...).

103

Fonte: Documentário Zeitgeist: Moving Forward.
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Como você acredita que será a mudança da mentalidade das pessoas
elas sabendo que suas grandes fortunas serão destinadas à
coletividade? Primeiramente, estamos falando de grandes riquezas.
Mesmo após já ter garantidas as vidas de filhos e netos sem
precisarem de trabalhar mais um único dia de suas vidas.104 Essa parte
já está ok. Você acredita ser o maior impacto em as pessoas se
desestimularem a gerar riqueza ou ter uma visão social visando o bem
para todos, uma vez saberem, previamente, que terão de destinar
grandes fortunas para a coletividade? Acredito que elas irão pensar em
projetos para os quais irão fazer suas destinações, o que precisa e pode
ser melhorado. Acredito que irão trabalhar de todas as formas, com
seu grande potencial, para as pessoas poderem ter um mundo melhor e
terão certeza de estarem dando suas contribuições de todas as formas
para isso, inclusive com aporte financeiro e material.
Ninguém, jamais, em tempo algum, construiu algo tangível ou
intangível na Terra não tendo maior ou menor grau da participação
coletiva. Na ótica da influência do inconsciente coletivo, essas
interferências são completas. Os legados são para todos, honrando
todos os ancestrais e abençoando todos os descendentes.

Fim da Instituição Aluguel
O conceito de renda passiva atrelado ao de Renda Mínima Universal
[pág. 95] abre muitas frentes para todos nós. A adoção por fontes
limpas e inesgotáveis de energia também impactará positivamente
toda a economia mundial. A miséria e escassez diminuirão consideravelmente apenas com essa única alteração, sem contar ainda tantas
outras. Lembre-se também que duas das principais diretrizes para o
equilíbrio e harmonia são dissolução das metrópoles, retorno às vilas e
104

Mesmo porque, ao aprendermos sobre educação financeira, descobrimos
ser o maior legado de pais milionários e bilionários para seus filhos não
posses de bens, mas sim uma forma de pensar, agir, sentir e escolher rica e
próspera, tornando-os sustentáveis e com capacidade de autorrealização
financeira.
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aldeias, bem como uma drástica redução no número de seres humanos
na Terra. Mesmo que consigamos esta meta do fim dos alugueis só lá
pra frente, após muitas das outras mudanças evocadas aqui já estarem
em curso, é um norte para o qual devemos mirar também.
A construção de imóveis como geração de renda passiva acarreta um
mal social para a coletividade. O espaço terrestre é sagrado e não deve
ser utilizado com o pressuposto de alguém ficar em constante débito
com outrem para poder se abrigar ou constituir um lar. No que diz
respeito a negócios, se o empreendimento realmente tem função
social, os pressupostos também devem ser outros diferentes dos atuais.
Lembra-se da fase citada de detenção do poder por parte de quem
detinha a posse da terra? Mesmo tantos anos após isso ter passado, os
resquícios ainda estão aí. Atualmente, o negócio principal do
McDonalds não é sanduíches, como parece, são imóveis. É o maior
proprietário privado de imóveis do mundo, com espaços nas esquinas
e localizações mais privilegiadas do planeta. Suas posses barram as da
igreja católica, maior latifundiária da idade média e ainda detentora
também de uma quantidade considerável de terrenos em todo o
mundo.
Já dissemos, lá para trás, ser um dos nossos bens mais preciosos o
tempo, dentre outras coisas, por o termos todos, de certa forma, todos
igualmente em 24 horas por dia. Einstein já nos mostrou sobre o
contínuo tempo-espaço. O espaço também faz parte das coisas
sagradas. Todos os seres vivos em Gaia respiram exatamente o mesmo
ar, comungam da mesma água (de forma mais estratificada do que ar,
mas ainda assim o mesmo conector universal) e devemos nos
distribuir, preferencialmente de acordo com afinidades, ressonâncias e
dissonâncias, pelo mesmo espaço.
Mesmo resgatando essas lembranças e consciência, ao ler sobre isto,
neste momento, qualquer um tendo ainda uma mínima renda que seja
advinda de aluguel(eis) agirá com uma reatividade incrível. Imagine,
então, os detentores das grandes fortunas ligadas a isso, pessoas, até o
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momento, ainda muito poderosas e influentes sobre o atual sistema de
formulação e aprovação de leis.
Pois é, mas está na hora de falarmos sobre o que deve ser dito e fazer
o que deve ser feito. A primeira resposta de cura em relação a isso é
idêntica àquela a ser dada aos detentores dos combustíveis fósseis:
ativar-lhes a lembrança e a confiança de que não ficarão pobres ou
miseráveis com a alteração e os novos modelos por virem. Muito pelo
contrário. Ficarão ainda mais ricos. Não se trata apenas de uma
questão de distribuição de riqueza social. Pessoas com mentes
abundantes e prósperas sempre serão abundantes e prósperas,
especialmente em modelos mais fluidos e justos. Com certeza.
É importante as pessoas com boa renda e estabilidade no atual
modelo, e que terão suas formas de vida e geração dessas rendas
alteradas, terem garantias e camadas de processos lhes deixando
tranquilas de modo a poderem contribuir com as mudanças ao invés
de tentarem retardá-las ou mesmo bloqueá-las de alguma forma. Há
muitas formas de se fazer isso e a revolução advinda da adoção de
fontes limpas e inesgotáveis de energia é gigante. Toda a manutenção
da sobrevivência humana na Terra ficará muito, muito mais fácil
mesmo [ver pág. 72].
O espaço terrestre é sagrado e público. Pertence a todos que nascem na Terra,
consideradas as devidas prioridades de uso. É realmente incrível e espantoso
alguém ser dono de um prédio. Trump, uma voz do medo e da era anterior, é
dono de vários e está à frente da nação que vinha com o maior poder bélico e
se arrogando o direito de dizer onde aplicar esse poder, mesmo de forma
unilateral, sempre envolvida em guerras de uma forma ou de outra, mesmo
quando frias. Como despertar nossas consciências e darmos respostas de cura
a isso tudo, equalizando e disseminando a paz? Como as criaturas mais
inquietas e em guerras internas em suas próprias mentes podem despertar do
sono profundo do corpo de dor? Quando um grandão está batendo injustamente em um fraquinho, por medo, pilhéria, diversão insana ou qualquer
coisa assim, podemos ver, facilmente, o sofrimento do fraquinho. Agora,
lembre-se também de ver o sofrimento do grandão. Tão atormentado.
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Gerando tanto sofrimento para si mesmo sem nem ao menos saber e ter
consciência disso... 

Não importa quantas etapas de transição e intermediárias tenhamos de
passar até atingirmos esse modelo de vida e de evolução sem aluguéis.
A mudança cultural do conceito de propriedade para o de prioridade
de uso [pág. 193] também irá contribuir muito com todas as transições
necessárias até desfazermos a última propriedade ainda regulamentada
em torno de aluguel. Mesmo sendo um caminho longo, estamos
cientes de que uma jornada de 100.000 KM começa com o primeiro
passo.
Vamos em frente. Preparados pra seguir.

Quebra das Leis de Patentes
Devemos passar por esse importante passo em prol do desenvolvimento e avanço de toda a humanidade. É importante implementarmos
todos os ajustes necessários para podermos ter os softwares livres
acessíveis a todos. E mais ainda: que todos os softwares, dentre tantas
outras coisas, possam ser livres. Veja no item Construção Coletiva do
Conhecimento [pág. 69] as implicações.
Na realidade, o melhor termo não é quebra das leis de patentes. Quem
está afim de registrá-las, tudo bem. Apenas o acesso às descobertas e o
uso fruto daquilo que bem faz a todos deve ser compartilhado em prol
da evolução humana da forma mais fácil e acessível possível. Lembro
de alguém ter patenteado o vibra call. Daí outros telefones não podiam
ter esse recurso. Então, fizeram uma bateria vibratória para “burlar”
essa “espertice”. Depois, todos os aparelhos puderam vibrar, não sei
por conta de qual tipo de acerto. Teve uma briga da Apple com a
Samsung por conta do touchscreen. Caraco, uma coisa de e para todos.
Como assim?... Mais à frente, no item Reais Motivos do
Proibicionismo [pág. 274], citamos uma tentativa frustrada de patentear
o açaí. Put´z...
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Este é um dos itens a serem melhor desdobrados nas próximas versões
deste livro.

Modelos de Acesso
Modelos de acesso105 são uma tendência ajudando na mudança da
dissolução do conceito de propriedade. Você paga pelo benefício e
não pela posse do produto. Isso aconteceu com o acesso aos filmes.
Antes, você comprava um DVD, agora você paga uma assinatura e
acessa os filmes sem possuí-los. Isso vem acontecendo com os
softwares também. O leasing é um modelo de acesso para carros.
Operadoras telefônicas oferecem modelos de acesso a celulares com
preços embutidos dentro de seus planos.
Em Pai Rico, Pai Pobre, Kiyosaki nos mostra a manobra que muitos
homens ricos fazem para ter acesso às coisas sem possuí-las sob a
ótica legal. No caso, trata-se de uma armação legal para fugir de ações
legais e judiciais que possam tomar os bens da pessoa. Não é
exatamente sobre isso que estamos falando. As diferenças de
propósito fazem toda a diferença.

Auditoria e Revisão do que se Estabeleceu como “Dívida dos
Países Pobres para com os Ricos”
Abertura da discussão sobre quem deve a quem dentro do atual
contexto político internacional configurado como os atuais países
conhecidos. Esse é um estágio importante e urgente a já ser realizado,
trazendo benefícios imediatos para toda a humanidade e abrindo
caminho para a dissolução dos estados nacionais [pág. 180].
A esse respeito, veja o discurso do embaixador Guaicaípuro
Cuatemoc, de descendência indígena, advogando sobre o pagamento

105

Veja o vídeo de Murilo Gun sobre esse assunto.
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da dívida externa do seu país, o México, na conferência dos chefes de
Estado da União Europeia, Mercosul e Caribe, em maio de 2002.
Lembre-se, o objetivo é chegamos ao fim dos países e dissolução das
fronteiras, mas temos muito chão até lá...

Administração Pública e Cura
Um assunto fascinante. Como disse na apresentação deste livro, esse
tema me chamou a atenção desde sempre. Como se diz, desde que me
entendo por gente. Nos próximos tópicos, os caminhos que devemos
percorrer... 

Dissolução do Poder dos Governos e Governantes
O princípio é a descentralização desse poder, distribuindo-o pelo
povo, tornando a ocupação de cargos públicos menos interessante por
parte daqueles só com interesse e vício pelo exercício do poder em
decorrência da falta de poder pessoal próprio e extrema carência e
miséria internas, procurando compensar com um poder externo
outorgado, ou mesmo usurpado e até mesmo roubado, a ausência de
poder pessoal. As formas e leis práticas e graduais para se fazer essa
descentralização, distribuição do real novo poder e retirada do
interesse de miseráveis da paz interna do antigo poder são muitas.
A destinação do imposto por parte do próprio cidadão é uma delas [ver
pág. 197]. Os governantes devem ser reduzidos a executores da
vontade pública e não mais aqueles com a pressão de assumir o poder
para dizer o que deve ser feito, como fazer e executar. De governantes, a administradores, síndicos da coisa pública, amplamente
fiscalizados e dirigidos por todos.
Corre constantemente pela internet e-mails, mensagens e pedidos para
abaixo-assinados de medidas para moralizar e retirar privilégios
desmedidos de nossos legisladores e administradores públicos. Não
que queiramos ter administradores esfarrapados, isso só refletiria um
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Brasil pobre. Precisamos de administradores dentro de uma estrutura
compatível com o que é proporcionado para todos e não tirando
proveito próprio em detrimento de todos. Apenas isso.
Obviamente, um ente público tem de ganhar o suficiente para não se
corromper facilmente e para cumprir da melhor forma possível suas
obrigações. Mas as distorções e roubos claros e abertos são uma
vergonha para todo o povo brasileiro. As aposentadorias de 250
congressistas asseguradas a partir de apenas oito anos de contribuição
são apenas exemplo106. Não existe direito adquirido ou segurança
jurídica não devendo ser revogados para consertar um roubo público e
descarado desses. Esse é apenas um exemplo dentre centenas ou até
milhares de descaramentos e falta de decência e senso público por
parte de quem exerce cargo público, inclusive e especialmente, cargos
eletivos. Todos sabemos que os congressistas assumem com orgulho
seus mandatos após as eleições, entretanto, o sentimento deveria ser
de vergonha de participar de uma casa tão moralmente suja,
especialmente após já estar lá dentro e colaborar para ela ficar da
mesma forma ou pior.
Filhos de políticos em escolas públicas. Políticos e suas famílias
apenas no sistema público de saúde e coisas assim, enquanto nós
mesmos ainda não decidimos e votamos pelas leis, iriam ajudar
bastante a implementar propostas de proporcionalidade e distribuição
de renda e recursos.
Como já demonstrado pelas moedas digitais, especialmente pelos
bitcoins [pág. 209], não precisamos mais do antigo modelo de um
governo centralizado e centralizador, composto por alguns poucos
líderes(?...), arrogando-se para si o direito, poder e responsabilidade
de cuidar(?...) e controlar as pessoas. Se já conseguimos tirar os
bancos e os governos da emissão e controle das moedas e pulverizar
isso entre os cidadãos de bem, com controle descentralizado, replicado
106

Veja matéria em Congresso em Foco.
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e referendado por vários agentes distintos, não temos mais limite
algum para a implementação de uma real democracia mundial. Um
governo de todos, para todos. 

Publicidade de Todos os Atos Públicos
A publicidade dos atos públicos é um princípio constitucional
estabelecido no Art. 37 da Constituição Federal Brasileira. Entretanto,
o proposto aqui, vai muito além do que já conseguimos evoluir nesse
sentido. Precisamos de algo como a abertura de visibilidade via rede
de tudo o que se faz nos escritórios e órgãos públicos (e-mail,
telefones, câmeras web etc).
Parece radical para nosso atual momento e é e deve ser.
Lembre-se também de estarmos tratando de reduzir os governos a
administrações, executores, apenas, da vontade maior da soma de
todas as pessoas e não mais um palco para saciar egos desequilibrados.

Sistemas de Interação Coletiva
Os sistemas de interação coletiva possibilitando a construção conjunta
do conhecimento também proporcionam a manifestação coletiva de
ações justas e equilibradas. Os modelos de redes sociais virtuais
podem facilmente ser adaptados à coleta de informações públicas,
aplicação de bussines intelligence para leitura desses dados,
recolhimento das intenções e opiniões do conjunto de cidadãos e,
consequentemente, do encaminhamento das ações desejadas pela força
do conjunto das pessoas.
O sistema de bancos oficiais pode facilmente captar a opinião das
pessoas de forma oficial, inclusive com autenticação por biologon.
Pode se somar aí a captação por terminais espalhados pelos mais
diversos órgãos públicos.
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Sistemas Políticos e de Gestão
Os sistemas políticos e de gestão são direta e proporcionalmente
beneficiados em decorrência de serem formados por pessoas sadias.
Evidente.
Lembrando de nossas duas diretrizes principais, Possibilidades
Individuais e Possibilidades Coletivas, mais uma vez, elas se
entrelaçam quando tocamos neste ponto.
No Egito Antigo, o Faraó era obrigado a, uma vez por ano, dar duas
voltas correndo em torno do pátio da construção da pirâmide para
demonstrar ainda estar em condições de governar sua civilização.
Com a polarização do modelo mental de vida, isso ficou muito
distante dos nossos dias. Já pensou se nossos deputados, senadores e
gestores públicos fossem obrigados a demonstrar sua sanidade física,
mental e emocional? Imagino que 95% dos cargos seriam alterados...
Risos.
Importante também é não estarmos falando dos parâmetros atuais de
saúde, apenas índices medidos em exames de colesterol e coisas
assim. Vai muito além. Veja acima termos falado de sanidade
emocional, um coeficiente que se quer temos ainda métricas sistematizadas para aferir.
Imagine quando tivermos administradores públicos tendo de
demonstrar suas capacidades, sanidade e performances mínimas nas
inteligências múltiplas107. Um salto quântico. Outra civilização
mundial, outro planeta praticamente...

107

As múltiplas inteligências: matemática / lógica, verbal / linguística,
corporal, espacial, musical, emocional ou intrapessoal, interpessoal,
existencial, natural ou espiritual, criativa, adaptativa e ainda outras a serem
especificadas...
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Novos Modelos Políticos
A meritocracia, por exemplo, é uma evolução natural da democracia, a
qual na prática tem sido corroída em todo o mundo pelo conceito de
“curral eleitoral”, especialmente nas regiões mais pobres, com auxílio
de administrações utilizando-se de práticas de manipulação para se
perpetuarem no poder, beneficiando-se indefinidamente de privilégios
e explorando os menos favorecidos.
Mesmo num país economicamente rico como os Estados Unidos, os
meios de manipulação do pensamento coletivo são diversos e muito
bem sistematizados.108
Meritocracia é o exercício do poder e da decisão por aqueles que têm
o mérito para tanto. Claro que existem muitas nuances a serem
definidas aí para cada tipo de caso, de quem é o mérito para o quê. Os
princípios são os do pertencimento, envolvimento e conhecimento das
causas em questão e ainda outros. Uma meritocracia 100% pura deve
ser utópica de ser atingida. Entretanto, entremeada com Democracia
Direta, em todos os pontos nos quais não possa ser aplicada, é um
salto quântico em relação às pretensões de democracias representativas que temos até o momento.
Na realidade, as democracias representativas, em muitos casos, não
representam o povo em seus interesses, mas muito antes, o resultado
da manipulação da vontade popular e atendem muito fortemente à
pressão econômica. Podemos dizer serem verdadeiras ditaduras
veladas disfarçadas de democracias representativas. Claro serem uma
evolução em relação ao que já tivemos. Mas seu tempo já era. Já deu.
Mesmo eu votando em deputados e senadores, eles não me
representam. De forma alguma. Essa falta de opção por um modelo
melhor, e atualmente já possível de ser atingido, não dá respaldo para
108

Ver As 10 Estratégias de Manipulação das Massas [pág. 34]

224

Vivência em Cura.com.br

dizer que qualquer deputado ou senador me represente. Acredito isso
ser verdade para a maioria de nós.
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A Democracia Direta juntamente com o Imposto Destinado pelo
Próprio Cidadão são as meninas dos olhos de todo este livro e tratado.
A revolução da revolução. Claro ser a Meritocracia algo ainda mais
avançado que a Democracia Direta, mas é algo ainda mais distante e
teremos de passar pela Democracia Direta para chegarmos lá e esta
provavelmente coexistirá com a Meritocracia de forma harmônica por
longos milênios. 
Na verdade, o Imposto Destinado pelo Próprio Cidadão é a forma de
Democracia Direta mais rápida e prática que já podemos começar a
implementar, IMEDIATAMENTE! 
Como já alertado na parte inicial sobre fazer sua parte individualmente, esteja atento(a), pois a Democracia Direta já é exercida a cada
coisa à qual você dedica sua atenção e, principalmente, sua audiência.
Mesmo nas redes sociais. Aprenda sobre a magia e o poder disso.
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Que bom, que gratidão por você estar lendo um conteúdo como este
aqui até este ponto. Você está empenhado(a), engajado(a), comprometendo-se com a cura de todo o planeta. Como sabemos, muitas outras
audiências, neste exato momento em que você está lendo isto aqui,
estão em coisas totalmente desequilibradas e desequilibrantes para a
própria pessoa e para a sociedade de uma forma em geral.
Se você chegou a este conteúdo e veio direto a esta parte, é importante
colocarmos aqui o já dito sobre Democracia Direta no começo deste
livro quando estávamos tratando da Nova Alfabetização.
Se você já leu lá e chegou até aqui, é importante colocarmos
novamente, pois isso deve ser frisado dentro de nós, lido, ouvido e
propagado muitas e muitas vezes, milhares ou milhões se necessário
for, até a Democracia Direta torar-se realidade manifestada:
A democracia surgiu em Atenas. Era exercida diretamente pelos
cidadãos indo à praça pública decidir diretamente o que queriam.
Entretanto, naquele momento, cidadãos eram poucos. Apenas
homens da classe dominante. A maior parte da população era
constituída de mulheres, crianças, serviçais escravizados e
estrangeiros. Então, cidadãos irem à praça pública era bem
semelhante, em termos de logística, ao que temos hoje no
Congresso Nacional Brasileiro.
Que bom essa fase estar com seus dias contados. A vontade é de
dizer clara e abertamente “Fodam-se deputados e senadores”.
Mas não vou dizer isso, pois parecerá algo pessoal a cada um
deles e não se trata disso. Chega de, coletivamente, darmos
atenção e importância ao que eles dizem ou pensam. Não importa
quem sejam as pessoas nesses cargos. Esse sistema já cumpriu a
sua função e está, muito, ultrapassado. Não atende mais às
demandas de evolução e mudanças urgentes de nossa sociedade,
tanto a brasileira quanto a mundial.
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Dia chegará, não muito distante, em que a pretensa democracia
representativa será história e passaremos a exercer a Democracia
Direta. Isso já vem acontecendo, como já foi dito, em vários níveis.
Lembre-se: cada coisa na qual você põe sua atenção ou sua
audiência é um voto que você está dando. E fazemos isso o tempo
todo. Brevemente, chegará o momento onde as coisas oficiais, a
formulação das leis, o direcionamento da coisa e da verba pública,
a administração pública, de uma forma em geral, serão exercidos
pela força direta da população como um todo e não mais através
de pretensos representantes dentro de um sistema sem a mínima
chance de guiar a humanidade com um senso mínimo de justiça,
equilíbrio ou até mesmo, em muitos casos, de decência.
Em Alto Paraíso de Goiás, uma Meca da Nova Era, um vereador
assinou em cartório um documento público atrelando seu mandato a
um colegiado de cinco pessoas. Conheço pessoalmente uma dessas
cinco. É real. Eu lhes digo.
Bem, esse é apenas um exemplo, dentre milhares de ideias ao nosso
alcance para pulverizarmos o poder.
Codificação da Coisa Comum e Patrimônio Coletivo
É fundamental a correta codificação das leis, seus envolvimentos com
moralidade, ética, espiritualidade e, consequentemente, cura e
equilíbrios psíquicos e emocionais.
Nosso atual sistema legislativo não tem condições de promover isso,
independentemente das pessoas que ocupam seus cargos.
O direito deve ser ensinado às massas desde a mais tenra idade. O
legislador deve apenas escrever as leis e não mais escrevê-las e votar
nelas como ocorre atualmente. A exemplo do tribunal do júri, as leis
devem ser decididas diretamente pelos cidadãos, sempre pelo maior
número de pessoas possível, aproveitando todos os meios e facilidades
eletrônicos para essas viabilizações.
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Cabe ao legislador, realmente trabalhando em prol do coletivo, acatar
e acolher as demandas, fazer estudos e propor os textos. Organizar a
votação para os conteúdos serem apresentados e defendidos por
técnicos e demais áreas de interesse da sociedade relevantes para cada
tema. Quem redige as leis, não deve argumentar em seu favor ou não.
A votação e escolha, inclusive considerando-se os conceitos de
meritocracia, sempre que possível de ser aplicada, devem ser
realizadas pelo povo, colegiados do povo, representantes convocados
e/ou que previamente se colocaram como candidatos para
determinadas votações em modelos diversos de acordo com as
possibilidades, necessidades e proporcionalidades de cada situação.
Temos um sistema complexo de leis. Entretanto, isso não impede de
começarmos por votar em questões mais relevantes, sistemas de
prioridades, revisões etc. Por exemplo, que tal o próprio povo votar as
leis anticorrupção?...
Retirada do Demônio Eletrônico dos Lares
Ninguém mais convicto de
sua sabedoria do que o homem
que leu um livro só.

Terence Mackenna mostra claramente, em “O Alimento dos Deuses”,
como a televisão funciona como uma droga eletrônica. Vou além, digo
ser ela um demônio dentro de sua casa, pois junto à questão das partes
cerebrais ativadas em sua audiência serem as mesas do vício, há a
questão de mecanismos profundos de propagação de ideologias não
reveladas e subliminares. Triste, mas é verdade. 
Assim como um juiz não julga os fatos e sim o que está nos autos, a
opinião pública não é formada em torno de fatos e sim em cima do
que é publicado e divulgado na mídia. E veja bem, tanto nos autos
como na divulgação dos fatos, as distorções em relação à verdade
podem ir desde uma real limitação do poder de comunicação até
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distorções e manipulações deliberadas, desde pequenas e inocentes
coisas até de total relevância e crueldade.
Lembra do Funil da Expressão, da separação do joio e do trigo?109
Pois é, se falando de escrituras já podemos ter distorções, o que se dirá
quando o assunto é crônica política, fatos do dia-a-dia e os veículos
transmissores dessas informações poderem ser direta e indiretamente
beneficiados ou prejudicados pelas notícias propagadas por eles? A
televisão, bem como a mídia impressa, refletem o meio de comunicação antigo, do século passado, fortemente fundamentado em
comunicação unidirecional e pós-graduado em ludibriar e confundir
em interesse próprio, uma vez exercerem a iminência parda oscilando
entre serem o quarto ou mesmo o primeiro poder (velado...).
Reveja tudo escrito neste livro sobre comunicação unidirecional,
aparelhos ideológicos de estado, a mídia como quarto poder e
exercício da Democracia Direta. Retire a TV de dentro de sua casa e
sinta a diferença. Você pode. Vá para o VTD,110 se necessário, ou
busque ajuda de psiquiatras não viciados também (se já existir algum),
da sua família (se já existir alguma que tenha se livrado desse vício
também)...
Vamos em frente. 

As Questões de Segurança Pública e suas Relações com a
Cura Coletiva
Na manifestação da Defesa Controladora reside a chave da
manutenção da violência. Então, em sua dissolução estão respostas
poderosas para extirparmos a guerra e muitas doenças humanas,
especialmente todas as infecciosas, inflamatórias e ligadas ao sistema
109

110

Funil da Expressão / Separar o Joio do Trigo, ver págs. 120 e 125.
Viciados em Televisão Declarados (e não anônimos...). Risos.
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imunológico, lembrando que o câncer, dentre várias outras, tem
aspectos causais ligados a esse sistema. Portanto, estamos falando de
coisas profundas e transformadoras. Faça sua parte. Vá atrás desse
conhecimento além da mente.
O crime organizado enquanto “profissão” e os crimes causados por
desvios de conduta pelos considerados cidadãos comuns são bem
diferentes entre si. Entretanto, ambos podem ser largamente atenuados
por processos de cura em larga escala, especialmente por tratamentos
de liberação emocional e de ajuste e adequação em objetivos e buscas
pessoais e, consequentemente, sociais. Embora possam ter raízes
profundas similares, as respostas de cura em prioridade e retorno de
custo X benefício entre um e outro são bastante diferentes.
Os crimes por desvio de conduta de cidadãos que não precisaram ser
presos ou isolados do conjunto dos demais cidadãos têm uma resposta
de cura muito rápida quando as pessoas podem ter acesso aos meios
adequados e eficientes de curas emocionais, energéticas, psíquicas,
holísticas de uma forma em geral.
Tornar o acesso público desses conhecimentos e possibilidades, com
recursos realmente acessíveis a todos, é muito importante em nosso
atual momento de evolução enquanto espécie habitando o Planeta
Terra contemporaneamente. Na realidade, os custos são baixos,
considerando a rede de infraestrutura básica digital já disponível.
A retomada do sistema de convivência em vilas e aldeias também irá
beneficiar em muito as questões de segurança pública. Veja bem,
aldeias não tem nem presídios, nem hospitais. O convívio em
pequenas comunidades proporciona um mecanismo de autorregulação
onde as pessoas se conhecem melhor e acompanham mais de perto o
cotidiano e a rotina tanto delas mesmas quanto da localidade.
Vejamos um exemplo oposto para entender sobre o que estamos
falando: a chegada das estações de metrô, no geral, aumenta em muito
o número de incidentes criminais das regiões onde são implantadas.
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As pessoas de localidades distantes chegam e saem dali facilmente,
sem qualquer compromisso com aquelas localidades.
Na ótica sistêmica111, é função paterna dar limites a uma pessoa112.
Quando esses limites não são estabelecidos dentro de casa, a
sociedade os dá, sendo sua manifestação mais aguda a reclusão,
isolamento, encarceramento. Prisão. Há muitos tipos de doença, não
apenas as reconhecidas pelo CID – Código Internacional de Doenças.
Mesmo preguiça é uma doença e quem dela sofre deve ter acesso à
cura adequada. As delinquências sociais possuem aspectos sistêmicos,
psíquicos e emocionais todos interconectados com o sofrimento de
várias formas e merecem ser vistos sob todos os prismas.

Correta Adequação e Codificação das Leis
Há uma perpetuação de crimes por simples inadequação do
estabelecimento das leis – aspecto intimamente ligado aos medos
coletivos, à falta de autoconhecimento e aproveitamento das classes
dominantes para insuflarem culpa e condenação nos comportamentos
individuais, especialmente os ligados à sexualidade, desenvolvimento
da espiritualidade e expansão de consciência.
Exemplos significativos são os das leis ligadas a entorpecentes,
manifestação religiosa e sexualidade. Por exemplo, só o fato de ficar
publicamente nu, condição dentro da qual todos nascemos, ser uma
transgressão penal, é simplesmente uma afronta estúpida à existência
humana. Veja bem, o indivíduo vai preso por “ficar” nu. Ninguém fica
nu, nós somos nus. Na realidade, nós ficamos vestidos. Portanto, a
pessoa vai presa por ser o que ela é... Triste. Muito triste.
Sabemos por que essa lei vale na maior parte do mundo, pois somos
coletivamente doentes paranoicos da sexualidade. Ver um pau ou uma
111

Ver sobre a Poderosa Ferramenta das Constelações Sistêmicas [pág. 281].

112

Lembrando, uma mãe pode cumprir funções paternas e vice-versa...
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xoxota pode fazer explodir muitas de nossas loucuras mais temidas.
Simples e incômodo assim.
Então, de forma geral, falamos, no começo deste livro, que pessoas
doentes formam uma sociedade doente e pessoas sadias uma
sociedade sadia. Para as questões em específico da segurança pública
há vários envolvimentos aí, pois até aqui temos tido muitas pessoas
doentes formulando e aprovando leis doentias. E simples mudanças
em leis têm o poder de tornar o correto em criminoso e vice-versa.
Se temos leis ruins, leis roubando descaradamente para quem as
aprovou, haverá motivação para que os desequilibrados ajam no uso
arbitrário da razão ou mesmo pressão social, até mesmo em suas
formas mais violentas, para derrubar políticos e administradores que
ainda não criaram vergonha na cara ou simplesmente são bandidos
mesmo, de terno e gravata, e se escondendo atrás do Vossa
Excelência.

Reformulação do Sistema Judiciário
Juntamente com a correta reformulação das leis, é necessária uma
revisão da estrutura e funcionamento do sistema judiciário. Este item
ganhará uma revisão e aprofundamento bem maior em novas edições
deste livro. Por hora, fica apenas este lembrete. Trata-se de assunto
vasto e meritório de uma análise situacional e proposição de medidas
tão interessante e profunda quanto vários outros temas aqui suscitados.
Especialmente no caso brasileiro, é evidente a ineficiência e
corruptibilidade já envolvida em todo o processo.

Encaixe e Fortalecimento do Ministério Público
Assim como a reformulação do sistema judiciário, há necessidade de
um melhor encaixe institucional do Ministério Público. O sistema de
três poderes com sua origem ligada ao iluminismo francês,
Montesquieu e o Estado Democrático de Direito, nos deu bons frutos
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até ontem. De qualquer forma, é hora de um avanço especialmente no
que diz respeito ao Ministério Público que acaba agindo como um
quarto poder independente historicamente hora ligado ao Judiciário,
ora ao Executivo, sem, contudo, ter essa legitimação clarificada e
profundamente respaldada em sua importante função na defesa dos
interesses coletivos e difusos.
Tanto para o Judiciário quanto para o MP devemos considerar, dentre
outras questões, a efetivação da democracia direta com métodos de
atuação, fiscalização e provocação efetiva e simplificada nesses dois
sistemas.

Nossa Necessidade de Sangue e Violência
No geral, ainda temos uma necessidade muito grande de sangue e
violência. É triste, porém real. Justamente por conta disso ela ainda
ocorre tanto. Com certeza... 
Você sabe o que são pensamentos cortando o campo? Você está
dirigindo e pensa que vai bater. Está com uma faca para cortar uma
laranja e passa uma pessoa querida por perto, pai, mãe, marido,
mulher, filho, e vem algo do tipo “...e se eu enfiar essa faca nele(a)?”.
Coisas assim...
Tendemos a formar uma percepção de ser nossa cabeça um lugar
fechado, nosso, particular. Entretanto, não é assim. As frequências
existem nos ambientes e passam pelo campo do que somos o tempo
todo. É fácil entender isso em relação a ondas de rádio, TV e celular,
correto? Você está aí e elas passando ao seu redor e até mesmo
entremeando e atravessando você o tempo todo. As ondas de
pensamentos e frequências emocionais e mentais também. A maioria
de nós vive em centros urbanos, muitos deles gigantes, milhões de
pessoas pensando o tempo todo, constantemente.
Essas ondas transformam-se em formas-pensamento (frequências)
dominantes de acordo com suas somatórias. Ondas em frequências de
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medo, insatisfação, reclamação, alegria etc passam por você o tempo
todo. Ao cruzarem seu campo, são codificadas por seu cérebro e
sistema do eu em pensamentos específicos e adequados com sua
própria história e repertório.
Um dos fatores determinantes do descontrole emocional, crises de
ansiedade ou mesmo de pânico é justamente a identificação com esses
pensamentos e a inabilidade de gerenciá-los ou ignorá-los, seguindoos e a eles dando energia e força de forma progressiva.
Todos temos pulsão para a vida e a morte. Inclusive, existe uma coisa
chamada urgência de morte. A maioria de nós só sente essa
emergência de morte após a morte de pai e mãe. Temos também uma
saudade ancestral do começo das eras, do Big Bang e também de
nossa concepção. A concepção ao mesmo tempo que é uma fusão do
novo eu, é a dissolução (explosão...) do antigo... Essa saudade, um dos
motivos mais profundos das guerras, homens bomba, explodir e ser
explodido, medo e desejo de sustos e desastres.
Saber gerenciar, lidar, equalizar pensamentos e emoções faz parte de
nosso aprendizado e evolução rumo à mestria. Para isso, a
harmonização por intermédio de estados de neutralidade é muito
importante. Pessoas desequilibradas precisam de emoções muito fortes
para se sentirem ainda vivas. Olhando externamente, uma prática
meditativa pode parecer muito chata e sem graça. Entretanto, uma
vida em estado meditativo permite aprofundar-se em emoções e
sensações desconhecidas pela maioria das pessoas, pois elas não
conseguem ir além do estado mais grotesco das emoções fortes.
As emoções mais profundas vão sendo acessíveis à consciência
apenas após um trabalho gradual e profundo de equalização dos
distúrbios reinantes na periferia do eu.
Por que ainda gostamos tanto de filmes de explosões e UFC? Porque
precisamos dessa violência. Filmes de terror (ainda bem... risos) já não
têm tanta audiência. Mas devemos entender a função social dessas
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coisas e utilizá-las sempre que necessário. Melhor um filme de ação,
matança e explosões do que sair nos tapas com o vizinho. O UFC tem
um aspecto assim. Melhor isso do que brigas de gangues nas ruas. É
uma canalização da raiva e agressividade da qual ainda precisamos.113
É melhor o cara entrar num pasto com uma faca e descarregar sua
raiva esfaqueando um boi do que matar outro ser humano. Mas, no
geral, passamos no drive thru e pegamos o boi já morto e bem
escondido dentro de um sanduíche em uma caixinha, bem
escondidinho. Podemos mastigá-lo sem nem mesmo vê-lo. É uma
contribuição com uma ingenuidade de “João Sem Braço” para a
violência coletiva. Que tal ir assistir à morte do boi? Pesado? Não é
uma argumentação em torno de vegetarianismo ou coisa assim,
simplesmente um apelo à consciência de se estar contribuindo para a
violência e morte em larga escala, mesmo fingindo não ser assim. Se
você tem coragem ou necessidade de matar o animal e faz isso
diretamente, ninguém pode questionar sua pulsão de sobrevivência e
bem estar. Mas também vale destacar o aspecto das pessoas não
estarem olhando para as consequências e contribuições de suas
escolhas. É importante lidarmos diretamente com os resultados de
nossas escolhas, sentir a força e dificuldades do que geramos ou não.
Ter a consciência dessas coisas todas contribui para você saber que
elas estão ocorrendo dentro de você e ir trabalhando e dissolvendo-as
gradativamente.
Fomos condicionados dentro da dualidade e do bem e do mal. Todos
se acham do bem. Mesmo quando sabem ser bandidos, têm uma
lógica formal dentro de si para explicar sua reação violenta à
sociedade e outras pessoas se fazendo justificar por um sofrimento
prévio causado por essa mesma sociedade ou pelo mundo.

113

Querendo aprofundar-se na questão de dissolver a competitividade e,
consequentemente, a violência, veja o texto específico sobre esse assunto,
onde o mesmo tipo de paralelo feito aqui é realizado entre guerras e
olimpíadas, abordando e aprofundando ainda muito mais coisas.
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Bem, há um fator diferencial quando aqueles que vão para a guerra
das ruas procuram o aparato e a aparição pública. Por exemplo, ser
policial. É algo que deve ser, claro..., de conhecimento público. Já
muitas atividades criminosas procuram a obscuridade. O que não é
bom sinal. Óbvio. Entretanto, estar trabalhando na força pública não é
uma carta branca para realizar o tribunal de rua (como dito na música
do O Rappa). Especialmente quando se está fazendo valer leis
espúrias, como o caso das leis contra as drogas. As pessoas ainda
precisam de uma guerra. “Então, vamos construir essa daqui...”. Essa
guerra, especificamente, é desigual, infrutífera e injusta114. Ela se
mantém em alguns poucos centros de forma intensa, servindo, assim,
para justificar uma “guerra” desigual/bestial em todo o restante do
país. Muitos policiais ainda têm a necessidade pessoal de uma guerra e
de violência. Legalizar as substâncias psicoativas, para eles, é
dissolver seu grande inimigo e lhes tirar um ponto de apoio. Você
consegue captar isso? E o inimigo, estatisticamente, não é um
traficante armado, mas sim um usuário acuado e sem periculosidade,
mas, mesmo assim, tratado aos tapas. Alguém que poderia,
perfeitamente, continuar em seu lugar sem atrapalhar ninguém ou, se
fosse o caso, assistido pelo sistema de saúde. Já pensou se o inimigo
declarado fosse o doente da fila do SUS? Os aleijados nos
semáforos?... 
Há um filme com Tom Cruise de nome “Jack Reacher – O Último
Tiro”. A trama envolve a questão de soldados americanos treinados
como atiradores de elite nunca autorizados a dispararem suas armas
contra alvos humanos e tendo ficado, então, com uma não saciedade
dentro si para realizar isso. Mesmo sendo uma história fictícia, suas
bases são reais.

114

Falamos mais dela no capítulo específico sobre a Legalização do Uso de
Todas as Substâncias Psicoativas em seguida.
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Força Policial Unificada e Com Direito Interno de Veto
Necessitamos de uma força policial e militar única e unificada
mundialmente, agindo por mando de uma administração centralizada
coordenada pela vontade de todos os povos. Já dissemos isso lá atrás
nas partes sobre dissolução dos estados nacionais e novos sistemas
políticos de gestão.
O já dito sobre o novo sistema de comando, exercido por direito de
veto e não mais de guiar as coisas, a Liderança Funcional [pág. 187],
deve estender-se também à força militar e policial. Essas forças não
devem mais ser apenas simples executoras de ordens. Jamais poderá
lhes ser dado o direito de dizer onde e como atuarem. Entretanto, é um
passo da evolução poderem ter o recurso do veto de cumprimento à
ordem.
A mente diz, o corpo age. Entretanto, nem sempre o corpo consegue
acompanhar aquelas ordens todas, não há condições materiais e
viáveis de cumprimento delas. Não basta a mente dizer “Dê um salto
mortal”. O corpo precisa de condições para isso ser efetivado. Da
mesma forma, devemos operar em relação às ordens dadas aos grupos
militares e policiais.
Vão ali descer o cacete naqueles caras, eles estão agindo em
desacordo com o que precisamos. Peraí, quem está à frente do
comando operacional militar e policial também tem de concordar com
isso. Não basta chegar lá, sentar o pau e se eximir da responsabilidade.
Tem de acolher a ordem também tendo o respectivo direito de veto a
ela. Dessa forma, teremos, sempre, em toda a ação de força, ao menos
duas diretivas de sim e não mais apenas uma. A iniciativa não deve
ser, em momento algum, da força de ação, militares ou policiais.
Entretanto, entrando em campo, seu tácito acatamento deve implicar
em um sim, concordamos com a ação. Se ficarem quietos ou
aguardando, implica em se dar a quem está em campo a aplicação da
meritocracia, eles estão lá sentido se aquela ordem faz sentido sobre
todas as formas, principalmente considerando o momento e a
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percepção do presente, e não mais apenas operacionalmente falando.
Mesmo porque muitas ordens de ataque ao longo da história foram
dadas sem condições operacionais alguma e centenas de milhares de
vidas foram pelos ares por conta disso.
Então, é guerra. Vão lá descer o cacete. Mas, espera aí, estamos
sentindo ainda não estar na hora, alguma coisa está faltando ou não
está batendo bem nisso tudo. Precisamos aguardar mais até sentir que
sim. Bater em manifestantes contra o governo? Fácil para o
governador mandar agir de longe da situação ou rebelião. Um pouco
mais complicado para o policial bater e depois ter o elemento do
apenas estar cumprindo ordem, mas, ainda assim, falta mais um
componente: batemos, mas acolhemos a ordem. Nessa configuração, a
força militar e policial passa a ser a líder, mas dentro do novo
paradigma de Liderança Funcional.
Obviamente, os líderes atuais vão relutar e espernear contra isso por
ser mais uma configuração a diminuir o antigo tipo de poder soberano,
centralizado e do ego. Não nos importamos nem um pouco com isso.
É hora de paz em Gaia e nisso estamos firmados. O uso da força deve
ser limitado e recolhido de todas as formas harmônicas possíveis e não
incentivado desequilibradamente. Os ônus por eventuais vezes onde a
falta de ação venha a se mostrar danosa nesses tipos de casos serão
suplantados em muitas e muitas vezes pelo acerto de sua redução e
adequação de aplicação em muitos níveis e sentidos. 

Legalização do Uso de Todas as Substâncias Psicoativas
É muito além do escopo deste livro tratar de todos os envolvimentos
das questões das substâncias psicoativas e drogas, seu consumo,
legislação e atual política mundial de guerra contras elas, pois é um
tema multicomplexo, fascinante e deve ser tratado como tal. A
Vivência em Cura tem um conteúdo específico com o tema “Verdades
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Sobre as Drogas”115, abordando essa questão em um prisma tão vasto
e completo assim como este livro fala dos Aspectos Sociais da Cura.
Este assunto desperta uma paixão emocional, ofuscada e cega de
posições. Merece, portanto, sempre que for o caso, uma compreensão
ampla e não apenas receber e replicar velhos conteúdos e posições
propagados pelos Aparelhos Ideológicos de Estado já há um longo
tempo. Lembre-se: os julgamentos da população não são baseados em
fatos e sim no transmitido a ela como sendo a verdade. E sobre este
assunto houve muitos interesses para informar mentiras e não
verdades.
De qualquer maneira, cabe aqui abordar ao menos de forma mais
simples e resumida os aspectos diretamente ligados à doença social
decorrente da atual política mundial de guerra às drogas, seus
malefícios, incoerências, perversidade, estupidez, ignorância e os
benefícios de revertermos esse erro histórico.
Como todos sabemos, a maior indústria do mundo é a da guerra. E
uma das maiores guerras é contra as drogas. É hora de acabar com
essa insanidade. Por vários motivos.
Antes de começarmos uma abertura de esclarecimentos, gostaria de
mostrar existir um movimento mundial de agentes da lei contra a
proibição das drogas, com um importante braço iniciado nos USA116,
mesmo país iniciador da chamada guerra às drogas... Isto tudo aqui
não é uma “viagem” (risos) exclusiva da minha parte, muito menos
115

Durante o lançamento da Versão 3.0 deste livro sobre Os Aspectos Sociais
da Cura [janeiro / 2017], o conteúdo Verdade Sobre as Drogas encontra-se
em fase de elaboração e preparo. Se ainda não estiver disponível quando você
fizer sua busca no site, mantenha-se em nosso mailing e será avisado(a)
assim que estiver no ar. 
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Veja o site https://lawenforcementactionpartnership.org/.
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em nome de quem apenas quer ter respaldo para ficar “doidão”. Muito
pelo contrário.
A LEAP é formada por policiais, juízes, promotores de justiça e
demais agentes do segmento da lei e apoiada por cidadãos de todas as
áreas. Já está presente em cerca de 80 países. Seus princípios são:
1. A LEAP não promove o uso de drogas e tem profundas preocupações com a extensão do abuso de drogas por todo o mundo.
A LEAP também se preocupa de forma igualmente profunda com o
destrutivo impacto da violência de gangues e cartéis em todas as
partes do mundo. A atual política de proibição das drogas não
resolve nenhum desses problemas. Na realidade, o abuso de drogas
e violência das gangues florescem no ambiente proibicionista, da
mesma forma que floresceram durante a proibição do álcool;
2. A LEAP advoga a eliminação da política de proibição das drogas e
a introdução de uma política alternativa de seu controle e
regulação, incluindo pertinentes regulamentações impositivas de
restrições à venda e uso de drogas em razão da idade, da mesma
forma que existem restrições em razão da idade ao casamento,
assinatura de contratos, álcool, tabaco, direção de veículos e
operação de equipamentos pesados, direito de voto e outras.
Existe um filme de nome “Quebrando o Tabu”, mostrando um
movimento mundial incluindo vários ex-chefes de estado, dentre eles
Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton, Jimmy Carter, Ruth
Dreifuss (Suíça) e Gro Brundtland (Noruega), abordando de forma
aberta, clara e franca a questão não apenas da ineficiência, mas
também do erro da política internacional de guerra contra as drogas.
Vale muito à pena conferir. 117

117

Quebrando o Tabu - Veja o site oficial do filme. Veja o nome das
personalidades que depõem no filme: quebrandootabu.com.br/sobre/depoimentos.
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Há outro documentário de nome Cortina de Fumaça118 com uma
abordagem histórico-criminológica da temática das drogas, numa
apresentação muito bem feita com diversas personalidades e
especialistas no assunto, inclusive acadêmicos e delegados, mostrando
a tese de que a criminalização das drogas não é capaz de diminuir os
problemas envolvidos no consumo e vício, mas sim de agravá-los.

Legalização não é Obrigalização
Lembrando: tudo exposto aqui não é um manual de convencimento ou
muito menos de obrigalização (risos) do uso de substâncias. O
propósito é social, curar a sociedade no que lhe cabe em relação a
isso. Viver e deixar viver. Você não é obrigado a usar nada. Mas
também não deveria limitar as outras pessoas que não estão te
atrapalhando e muitas vezes até ajudando. Certamente, há problemas e
riscos com a utilização de drogas. Entretanto, eles estão distorcidos,
não estão sendo olhados corretamente e a resposta de cura dada tem
sido um tiro pela culatra, uma resposta de muito mais mortes e
sofrimento. Mesmo porque não tem sido dada com o propósito de
resposta de cura e sim com o objetivo de criar a guerra contra as
drogas por diversos motivos, dentre eles, o de vender armas e se
ganhar dinheiro com isso. Os outros motivos estão ditos um pouco
mais à frente ao falarmos sobre os reais motivos do proibicionismo.
Não precisamos mais disso. Ao menos muitos de nós não precisamos
mais. Vamos, então, nos valer da indução harmônica para trazer cura a
todos.119
Outra distinção muito importante é entender legalização não implicar
em permissão em todas as áreas, lugares ou povos. Muitas comunidades podem optar por não ter o uso de substâncias permitido em suas
circunscrições. Apesar da hiperpopulação ainda existente, temos lugar
para todas as pessoas poderem viver de acordo com suas afinidades
118

Veja Cortina de Fumaça no Youtube.
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Indução harmônica é muito diferente de controle e manipulação... 
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com pleno espaço de respeito e reserva para outros grupos afins
conviverem entre si de formas bem distintas entre todos eles.
Para o adequado aqui, vamos citar rapidamente algumas questões
aprofundadas e demonstradas nesse outro conteúdo da Vivência em
Cura já citado e específico sobre o assunto. Quando tiver mais
interesse, e for a hora, estará tudo a sua disposição. De qualquer
forma, sua pesquisa pode começar seguindo algumas das exposições
já constantes aqui.

Relato Pessoal – Empatia
Há cerca de 20 anos produzindo conteúdos sobre cura e aprendendo
sobre sua difusão por mídias impressas e on-line, aprendi que relatos
pessoais servem como uma ponte de empatia para sua transmissão.
Contarei, então, com esse propósito, um pouco de minha história com
as substâncias para você compreender com mais aderência de por
onde passaram as ideias aqui expressas. Vale lembrar ser este apenas
um relato. Existem centenas de milhares. Obviamente. Muitos bons.
Muitos ruins. A predominância de relatos e experiências de libertação
e cura são tão fortes ao ponto de termos, durante as últimas décadas,
todo um clamor reivindicando um direito natural profundo ante a
injustiça e malefícios da guerra contra as drogas. É hora de deixarmos
de ser crianças espirituais dentro deste mundo e avançarmos, ao
menos, para a adolescência espiritual da humanidade. Fazer o que
deve ser feito.
Como a maioria das pessoas em nosso tempo, meu contato inicial com
as substâncias veio por conta de valores proferidos pela família, escola
e meios de comunicação sob a egrégora “drogas”, numa abordagem
bastante convincente e amedrontadora mostrando seus malefícios. E
as primeiras notícias e contatos que me chegaram “desse mundo”
realmente confirmavam isso.
No começo da minha adolescência, as pessoas das quais tinha notícias
mexerem com drogas realmente me pareciam desequilibradas,
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excessivamente audazes ou coisas assim. Certa época, começou a ficar
evidente que algumas alas de amigos, vindas desde a infância,
estavam mexendo com drogas. Fui ficando mais afastado de alguns
grupos por conta disso. Com o passar dos anos, chegou um momento
ser eu o único que não havia fumado maconha dentro dos meus
círculos de amizades e conhecidos mais próximos. Já havia, desde os
15 anos, começado a beber álcool e tive experiências com inalantes,
loló e lança perfume (ambos basicamente a mesma coisa em relação a
seus princípios ativos). Resisti à maconha durante muito tempo.
Nesse período, acompanhei, a certa distância, a decadência de duas
pessoas que, um pouco mais tarde, vieram a morrer de overdoses de
drogas injetáveis. Num desses casos, o camarada chegou ao ponto de
prostituir seu corpo para conseguir as substâncias. Todo esse quadro
parecia compor com o que me havia sido transmitido, enquanto
valores, até então. Exceto uma coisa: o efeito que eu acompanhava em
relação às pessoas que fumavam maconha. Não batia o que eu havia
aprendido de família, escola e mídia com o visto por mim na prática.
Porém, como temos um condicionamento, desde a mais tenra infância,
de acharmos saberem os adultos o que estão fazendo, é difícil
dissolver o deles recebido como sendo certo e errado. E ainda tem a
questão da má e boa consciência, assim como definimos esse conceito
no item Cura da Religião e Religiosidade [pág. 107]. Engraçado
percebermos, quando crescemos, estarem os adultos fazendo apenas o
que haviam aprendido, dando seu melhor, mas, muitas das vezes, sem
a menor noção do que estão fazendo. O mundo caótico no qual
vivemos, é uma comprovação disso...
Já vi tantos intelectuais e pessoas de bem condenarem as drogas pela
simples questão de não saberem o que elas são. Estranho é tudo aquilo
que não conhecemos. À medida que vamos conhecendo, vai deixando
de ser estranho. A mudança do mundo provinciano predominante, até
recentemente, para o atual globalizado, mega urbano e multicultural,
aconteceu em muito pouco espaço de tempo. Resquícios desse
provincianismo e exclusão do desconhecido por simples preconceito
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ou ignorância estão caindo velozmente com a acessibilidade à
informação.
Fumei maconha a primeira vez simplesmente porque passei a
conhecê-la e vi não ser o que minha família e a sociedade informavam
a seu respeito. Uma coisa me chamou muito a atenção: eu fui um
garoto magrela, muitas vezes sacaneado por outros tantos. Então, não
gostava de valentões e espertões. No grupo no qual cresci, achava
muitos caras otários. Fui o último de todos os meus conhecidos a
experimentar maconha. Já após os 18 anos. O que foi muito bom ser
dessa forma. O meu contato com essa substância também ganhou um
novo impulso não com os amigos da infância, mas sim com os novos
da faculdade, outras cabeças, outro contexto. Também já tinha uma
vida profissional estabelecida e isso é importante para esse tipo de
“aventura”, ter um grounding120 bem estabelecido. E esse contato
aumentou muito lenta e gradativamente, ao longo de uns seis anos,
fumei muito poucas vezes.
Muitas vezes, estive junto com meus amigos de infância/adolescência
com eles fumando e eu não. Achei bem interessante ver, muitas e
muitas vezes, os caras que eu achava manés, otários, tiradores de
onda, arranjadores de arengas e confusões, ficarem de boa e tranquilos
sob o efeito da maconha. Eram seus melhores momentos. Observei
isso ao longo de três anos, inúmeras vezes. Com cocaína, foi
exatamente o contrário: mesmo as pessoas consideradas por mim
como as mais bacanas, acredito serem seus piores momentos aqueles
quando estiveram sob o efeito dessa substância. Essa aí, nunca tive
120

Grounding, em bioenergética, é a conexão que temos com a Terra. Além
de aspectos físicos denotando isso em nosso corpo, são importantes questões
como ter uma família de origem bem estabelecida e acolhedora, projetos de
vida que andam e funcionam, como uma fase de estudante bem sucedida, um
emprego agradável, enfim, coisas nos dando razão, motivação e propósitos
em viver felizes, satisfeitos e conectados com nossa rotina e suas
perspectivas.
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vontade de experimentar ou atração por ela, por esse simples fato de
entendê-la através da minha própria experiência de observador
próximo e atento. Não foi o que me falaram. Não foi falta de conhecer
ou preconceito (de certa forma, provincianismo), muito pelo contrário.
Tenho mais a dizer sobre ela, mas ficará para o texto específico sobre
as Verdades Sobre as Drogas. Para o momento e o comportado aqui,
vamos em frente.
Por essas e outras tantas questões, posso dizer ter a visão de dois ou
mesmo vários mundos envolvendo drogas e substâncias psicoativas.
Vi e vivi muito do seu melhor e do seu pior. Honro as substâncias,
sendo muito grato a elas e tendo constatado estar seu pior ligado
justamente à política proibicionista, à guerra contra as drogas e seus
desdobramentos maléficos. Mesmo as mortes descritas por mim aí, e
outras tantas decadências mostradas publicamente, poderiam ser muito
amenizadas e terem muito maiores chances de suporte e controle com
programas de redução de danos, caso houvesse a legalização do uso,
pois haveria a troca da ação policial, e mesmo militar, pelas de
fiscalização e de saúde, as quais são excluídas completamente, no caso
da fiscalização, e muito restritas no caso da assistência médica,
emocional, psicológica e espiritual, justamente por seus agentes
promotores, em tese, não poderem prestar esse serviço irrestritamente,
justamente por conta do fato de até poderem estar incorrendo em
crimes, em determinadas situações, simplesmente pelo fato de não
passarem algumas situações para a esfera policial, podendo ser
considerados até mesmo coniventes ou coautores em alguns casos.
Os prejudicados pelo mau uso das substâncias também se sentem
intimidados de procurar ajuda e não têm acesso a meios corretos de
informação e condições de uso, treinamento e desenvolvimento de
habilidades adequadas justamente por conta desses meios não
poderem coexistir com o proibicionismo. Nem mesmo o consumido
dentro da política proibicionista pode ser controlado. Ao contrário,
mesmo algo simples, como a planta da maconha, pode estar misturada
a diversas substâncias danosas e tóxicas, tanto por conta de
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conservação do produto quanto de má fé para inocular outros vícios
ou aferir maiores lucros.
A primeira experiência que tive de satisfação me foi proporcionada
dentro do contexto do uso da maconha. Essa foi uma cura profunda.
Durante muitos anos, como várias pessoas, fiquei numa dúvida interna
se essa substância seria boa ou ruim, mesmo após já ter tido várias
experiências maravilhosas com ela. É algo muito semelhante passado
por muitos de nós, por exemplo, com a masturbação. Uma coisa que
nos faz bem de certa forma em tantos momentos e em outros tantos
nos deixa em dúvidas. Caímos em armadilhas mentais por conta de
condicionamentos, moralismos, repressões etc. Uma baixa energética
em decorrência de se ter masturbado muito, alguém nos flagrando,
alguma besteira dita por alguém, algum desconforto ou mesmo
pequeno ferimento em decorrência de muita intensidade e excessos,
daí se abrem os portais para a entrada de todo o lixo do condicionamento de repressão e pecado das configurações outrora dominantes
das formas-pensamento do inconsciente coletivo.
A mesma coisa ocorre com a utilização das substâncias. Tantas
experiências construtivas que poderiam ter bom aproveitamento
acabam tornando-se confusas. Coisas que foram boas e,
posteriormente, se tornaram ruins por conta de uma reconstrução
mental em cima do que já foi de outra forma. E onde buscar apoio e
suporte? Na maioria das vezes, em lugar nenhum, pois ele não está
disponível, ou apenas com pessoas não preparadas para lhe explicar
ou mostrar o realmente existente de disponível para você nessas
coisas, mostrando os melhores caminhos e as áreas reais de cuidados e
riscos.
Considerando minha história, com busca de conhecimento e verdade
de várias formas, já foi difícil chegar à clareza de tudo sistematizado
aqui, imagina na cabeça de quem viu e ouviu apenas a propaganda
contrária, monopartidária e até mesmo criminosa contra as
substâncias. Fica sem chances de ter uma opinião corretamente
embasada. Muito do julgamento errôneo e experiências ruins não
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estão ligados especificamente à verdade dos efeitos e potenciais
terapêuticos ou danosos, mas, muito antes, ao contexto proibicionista.
Uma crise paranoica, um temor persecutório ou uma “viagem ruim”,
de uma forma em geral, estão ligados aos efeitos químicos e reações
de um corpo sensível a determinada substância, assim como uma
pessoa pode ter intolerância a lactose..., ou ao fato da experiência ter
sido acessada em um contexto criminoso e contra o qual existe todo
um aparato social e divulgação contrários. Quais as diferenças de um
mesmo tipo de planta consumida por você: uma cultivada no jardim
da sua casa, uma vendida por um laboratório sério vinculado a uma
ONG da área de saúde, outra por um laboratório inescrupuloso e uma
vinda pela energia do tráfego?...
Então, voltando um pouco: eu disse que a maconha foi minha primeira
experiência de satisfação. Veja bem isso. Não comecei dizendo ter
sido minha primeira experiência de mostrar uma “nova” realidade,
abrir as portas da minha percepção, de êxtase ou qualquer coisa assim,
embora esses sejam aspectos também importantes e voltaremos a falar
deles daqui a pouco.
Primeira experiência de satisfação. Para entender em profundidade
isso, é importante conhecer o conceito de “carência” como definido
dentro do contexto das Estruturas de Defesa de Personalidade. De
qualquer forma, se você ainda não conhece sobre esse conhecimento
maravilhoso e libertador e de modo a poder seguir aqui sem precisar ir
a ele em profundidade neste momento, vamos resumir: essa carência
da qual estamos falando está ligada à energia da nossa essência.
Então, é algo o mais profundo que você possa imaginar. Vem de
nossas profundezas e entranhas. Está incrustado no nosso eu mesmo já
durante muitas vidas. Essa carência básica, inicial, desdobra-se em de
diversas formas e maneiras: não satisfação nas relações afetivas, falta
de dinheiro, de alegria e todos os tipos de misérias. Há uma sensação,
constante, de incompletude. Sempre parece faltar ao menos uma
coisinha de nada para as coisas ficarem perfeitas. Há o medo de não
ter o suficiente de alguma coisa, uma sensação de não ser bom o
bastante e um padrão de morrer na praia com seus projetos e intentos.
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Tenho um primo muito engraçado, uma verdadeira comédia. Ele
utilizou a expressão “Parece que peidaram na minha sopa” para
descrever isso. Todo mundo lá na mesa feliz e satisfeito com seus
pratos e eu aqui, alguma coisa não está legal com minha sopa. Tem
alguma coisa de errado com ela tirando o brilho do meu momento.
Estou vendo satisfação em todos os outros da mesa, menos em mim...
Snif...
Na prática, são comuns coisas assim: lembro-me de ter tido um celular
quando começaram a aparecer os aparelhos com telas coloridas. Ainda
não eram smartphones, mas já tiravam umas fotos e tinham um diplay
pequeno colorido. Esse aparelho tinha uma função para colocar a foto
da pessoa quando ela me ligava. Achei aquilo joia, o maior barato.
Colocava a foto da pessoa lá e, quando ela ligava, antes de atender, eu
já via o rosto dela. Maravilha. Entretanto, o danado do celular tinha
um bug deixando essa configuração da foto de cada pessoa apenas por
uns dois, três dias. Depois, apagava. Eu configurava de novo, apagava
de novo. Celular bacana, caro, bem melhor que o anterior. Muito
legal. Mas tinha essa ondinha para tirar o brilho completo de
satisfação em tê-lo. Peidaram na minha sopa... Risos.
Você compra um carro novo. Um luxo. Entretanto, tem uma ondinha
errada no porta-luvas fazendo a tampa cair de vez em quando. Você
leva à autorizada três vezes por conta disso, mas não resolve. Você dá
um jeito lá e a tampa não cai, mas fica tremendo um pouco e faz um
barulhinho. Quando você liga o som nem dá para ouvir direito. Mas,
de vez em quando, tá lá aquela coisa tirando o brilho e a magnitude,
parece sempre ter alguma coisa para você não se sentir 100%
satisfeito(a). É sobre esse tipo de insatisfação que estamos falando.
Cheguei a ter a sensação, certa época da vida, de que iria morrer
insatisfeito, sem concluir meus propósitos e projetos. Mesmo nem ao
menos sabendo o que eles eram naquela época, tinha a sensação de
que iria morrer insatisfeito. Triste. Bem triste. 
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Padrões podem, muitas das vezes, ser entendidos, quase diretamente,
como prisões. Quando algo assim está em curso, é muito importante
haver uma experiência inicial de sua quebra para a pessoa registrar
aquilo dentro de si e poder ter um novo modelo de funcionamento. Por
exemplo, em seu livro “A Loucura Cura”, de Guilhermo Borja, ele nos
conta uma experiência observada por ele dentro um manicômio
presidiário, de um gato servir como a primeira ponte entre um
psicopata esquizofrênico (inclusive com alguns assassinatos e muitas
agressões em sua ficha), e a realidade “aqui fora”. Esse gato foi a
primeira criatura com a qual aquela pessoa estabeleceu um tipo de
ligação e vínculo. A partir dali, ele pode quebrar o padrão de se ver,
sentir e perceber sozinho e isolado de tudo. No começo, ele tacava o
gato com força na parede por diversas vezes. Mas, com seu jeito de
ser, distanciado e conectado ao mesmo tempo, o gato serviu como
uma ponte para aquela alma perturbada e envolta em sofrimento
profundo, perceber haver sim uma relação entre eles dois. Depois de
um tempo, ele passou a andar bastante com o gato no colo. A partir
dessa “primeira fresta na represa”, algumas muralhas e padrões foram
caindo por terra. Posteriormente, ele conseguiu estabelecer contato
verdadeiro com outras pessoas.
Então, eu tinha um padrão de insatisfação e a maconha catalisou a
primeira experiência de cura em cima disso. A generosidade da
entidade dessa planta foi tamanha comigo (e o é também de forma em
geral...) que me possibilitou, de diversas formas, a experiência de
satisfação, tanto em muitas pequenas experiências isoladas, quanto
num quadro maior de várias vezes com seu contato e utilização ao
longo de vários anos.
Se fôssemos fazer uma piada me sacaneando, poderíamos dizer eu ter
fumado o tanto que quis, até me sentir totalmente saciado. Tanto em
vezes específicas, quanto ao longo da vida. Isso parece algo simples e
corriqueiro. Entretanto, não o é. Quando se tem um padrão assim,
muitas vezes, nem mesmo conseguimos dormir ou descansar o tanto
suficiente. Ficamos ansiosos antes disso ocorrer e sabotamos o
processo. Conheci essa planta profundamente, saciando todas as
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minhas vontades e necessidades de sentir tudo o que ela poderia me
proporcionar. Mesmo tendo o padrão compulsivo comum a muitos de
nós, sob diversas formas diferentes, não havia conseguido isso antes,
por exemplo, com o álcool, embora tivesse bebido bastante, muitas e
muitas vezes, muitos e muitos porres, por mais de uma década.
Parecia nunca ser o suficiente. Vemos esse padrão também em muitos
homens em relação à variedade de mulheres, parece, muitas vezes,
não importar o número da variedade de mulheres com as quais
consigam ter relações, a sensação de não saciedade continua lá, um
indício da ausência de qualidade não aplacada pela quantidade...
A partir dessa primeira experiência de satisfação com a maconha,
muitas outras começaram a vir posteriormente. Olha que, quando
comecei a utilizá-la, não havia ainda tido minhas experiências
místicas, o contato com a cura holística, o despertar espiritual, nada
disso. E mesmo assim, ela me trouxe a cura de várias formas.
Também tive momentos difíceis com e por conta dela. De qualquer
forma, o balanço geral construtivo é muito grande. Enfatizando,
grande parte das questões ruins e difíceis poderiam não ter ocorrido
caso fosse uma planta legalizada...
Este é apenas um relato pessoal. Existem outros centenas de milhares.
Uma quantidade significativa de histórias pessoais em todo o mundo
de sucesso de uso, benefícios e curas embotadas por uma coerção de
proibicionismo fundamentada em algum tipo de moral sem
sustentabilidade lógica ou de qualquer outra forma.

O Homem que Leu um Livro Só
É importante saber o que são estados alterados de consciência, qual é
o estado expandido de consciência, o que é Vivência Mística121, quais
seus indutores e qual a relação de todas essas coisas com as
substâncias psicoativas.
121

Para saber mais sobre Vivências Místicas, veja o texto específico na
página da Vivência em Cura sobre esse assunto.
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Falamos sobre Amostras Grátis do Paraíso [pág. 114] quando nos
referimos às Descidas dos Ideias dentro da questão da Cura Religiosa.
Muitas dessas substâncias têm o potencial para nos trazer percepções
que não conseguimos alcançar normalmente. No conteúdo sobre tirar
o demônio de dentro de sua casa – as televisões [pág. 228], recorremos
à epígrafe “Nenhum homem mais convicto de sua sabedoria do que o
homem que leu um livro só”.
O maior surto pelo qual passamos é o nascimento. Chegamos a este
mundo esquecidos de quem somos, o que viemos fazer aqui e,
literalmente, babando. Então, aprendemos a ter uma percepção focada
na terceira dimensão e absorvemos os valores de nossa família e
sociedade da forma como nos são passados. Em grande parte do
mundo “civilizado”, com uma visão unidirecional da vida e da
realidade chegando ao extremo de negar a vida espiritual e a
consciência holística, até mesmo ridicularizando essas coisas.
Comparo o homem que leu um livro só à pessoa que sempre teve sua
consciência dentro de uma única perspectiva.
As substâncias são um dos indutores capazes de nos levar às
Vivências Místicas e às Amostras Grátis do Paraíso. Não são o único,
mas são um dos possíveis. Essas experiências têm o potencial de nos
tirar, ao menos por alguns momentos, do transe profundo no qual
entramos quando começamos o processo de nascer novamente e de
assumir a personalidade atual que nos cabe, da qual faz parte uma
percepção bem específica do mundo e de como as coisas são.
Muitos dizem não confiarem em pessoas que usaram drogas.
Particularmente, a princípio, não dou muito crédito a quem leu um
livro só, quem nunca teve uma percepção fora da Ilusão de Maia, a
forma usual como vemos este mundo dentro da vida humana. Esse
tipo de atitude de visão única me lembra muito do Enéas, aquela
figura tão resoluta e convicta de suas ideias firmes e unidirecionais.
Literalmente, com uma visão tão distorcida quanto denunciavam as
grossas lentes de seus óculos.
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Há um personagem fictício ilustrando o colocado aqui também de uma
forma muito certeira: o Capitão Matias, do Tropa de Elite 2. Ele foi o
negro que “saiu do outro lado”, superando as dificuldades da favela e
do preconceito racial, conseguindo estudar, passar em um concurso e
indo servir as forças policiais. Seu julgamento em relação ao traficante
é tão correto e firme, tão bem fundamentado em uma visão única.
Imbatível. Ele está do “lado certo” dos caras trabalhando em cima de
uma lei que não é questionada sobre sua assertividade nem mesmo
quando equipara, em muitos níveis, o traficante e o usuário. Ele leu
um livro só e não pensa duas vezes antes de esculachar um usuário de
seja lá o que for, em qual condição for. Convenhamos, o juiz que
ouviu apenas a promotoria, o homem que leu um livro só, não é o
mais adequado para estar no “tribunal de rua...”122

Composição do Efeito das Substâncias Psicoativas
Os efeitos das substâncias psicoativas podem ser entendidos e
analisados sobre a ótica do seguinte quadro:
Efeito das Substâncias Psicoativas
1/3

1/3

1/3

Químico /
Farmacológico

Setup

Componente Você







Alquimia / Magia   
122



Falamos um pouco sobre isto lá atrás no item Correta Adequação e
Codificação das Leis [pág. 230]: “Se temos leis ruins, leis roubando
descaradamente para quem as aprovou, haverá motivação para que os
desequilibrados ajam no uso arbitrário da razão ou mesmo pressão social, até
mesmo em suas formas mais violentas, para derrubar políticos e administradores
que ainda não criaram vergonha na cara ou simplesmente são bandidos mesmo,
de terno e gravata, e se escondendo atrás do Vossa Excelência”.
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1/3 do efeito da substância psicoativa está relacionado aos seus
princípios químicos e farmacológicos, sua composição.
1/3 está ligado ao setup, ou seja, o propósito com o qual é utilizada,
onde, com quem, em qual tipo de frequência predominante no
ambiente e ocasião, quais os suportes de ajuda ou não disponíveis,
conhecimento prévio e habilidades com estados alterados de
consciência no geral e, em específico, com a substância em questão,
tanto de quem a está utilizando e também, se houver, de quem está
conduzindo o processo.
O outro 1/3 restante está ligado a um componente chamado “você”.
Nesse componente, há várias inferências. Dentre elas, destaca-se:
 O efeito básico, mais comum / dominante, da substância em
relação à necessidade específica da pessoa a precisar de
aumentar ou reduzir esse efeito em si mesma [ver próximo
item, “Estados Alterados e Expansão de Consciência”, pág
257];
 Inclusão ou não da pessoa no grupo de risco ligado à
substância a ser considerada. Por exemplo, crianças são grupo
de risco para quase todas as substâncias psicoativas (e ainda
assim não para todas...), bem como grávidas em começo e fim
de gestação, pessoas com histórico pessoal ou familiar de
surto etc. Polimorfismo enzimático também pode enquadrar a
pessoa no grupo de risco para determinada substância,
psicoativa ou não, como é o caso na lactase, onde, quando
ocorre determinado polimorfismo, irá gerar não catalisação da
lactose, assim como quando ocorre esse mesmo fenômeno da
álcool desidrogenase irá acarretar numa metabolização ainda
mais complicada e danosa do álcool (comum em orientais) e
da catecol-o-metiltrasferase, cujo polimorfismo tornará a
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pessoa sensível à catalisação da maconha, não lhe sendo,
portanto, recomendada;
 O próprio componente “você”, muda de um dia para outro, em
muitos níveis e de muitas formas, sendo que essa mudança
pode ser bastante significativa ao longo de grandes períodos
de tempos ou fases diferentes da vida.
Há, ainda, uma influência alquímica ou mágica permeando esses três
elementos básicos, influindo mais diretamente o efeito químico /
farmacológico e o setup, influenciando os dois recíproca e
mutuamente, de um para o outro e do outro para o um, especialmente
no que diz respeito à descoberta, extração, produção, distribuição e
ingestão da substância em questão.
Todo o processo de descoberta, extração e produção da substância vai
muito além do que conseguimos captar fisicamente dele. Toda a
energia, vibração e propósito envolvidos imantam a substância e essa
imantação vai magnetizar os efeitos. O filme “Como água para
chocolate” é um clássico que demonstra belamente esse princípio em
relação ao preparo de alimentos, algo já sabido e vivenciado por todos
nós. Se isso já acontece nos casos de alimentos não psicoativos, fica
fácil de entender o quanto essa influência fica exponencializada em
relação às substâncias psicoativas.
Essa alquimia está, sob certa ótica, principalmente envolvida na parte
química farmacológica, entretanto, como faz parte do setup a
confecção da substância e seu trato, a percepção desse fator
entremeando essas duas áreas fica facilmente evidente. Ainda há o
seguinte: num nível mais profundo da consciência, sabemos ser o ser
quem cria a realidade externa. Portanto, uma experiência buscada por
um indivíduo em um mal setup com uma substância turva foi
previamente criada inconscientemente pela própria pessoa, donde se
deduz ter havido influência de sua própria magia sob todo o processo.
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Simplificando, fica fácil de perceber a diferença, por exemplo, entre
uma experiência de cannabis de uma pessoa procurando ficar doidona,
misturando álcool no processo, no começo de sua juventude, com a
mente turva em sua busca, sem ao menos saber o que está procurando,
deixada sozinha numa balada em sua primeira experiência com essa
substância, utilizando um produto oriundo do tráfico e outra de uma
pessoa procurando por um despertar consciencial sendo conduzida
dentro de um rito adequado para tanto, conduzida por pessoas
preparadas para tal e utilizando uma planta legalmente selecionada,
plantada e tratada para tal circunstância e ainda outra também em
iguais condições de legalidade e preparo numa experiência médico /
terapêutica para o tratamento de dor, cura de câncer, epilepsia ou
outro desequilíbrio de igual magnitude...

Não Utilizar Nada Para Ficar Doido
Sobre o propósito, cabe destacar algo muito importante. Para tanto,
farei um compartilhamento para abrir empatia, contextualizar e
podermos chegar lá.
Uma das bênçãos que mereci / me aconteceu foi a sabedoria de não
utilizar nada para ficar doido. Quando comecei com as substâncias,
como disse anteriormente, foi através do álcool. Aprendi a utilizá-lo
dentro do contexto do quanto mais e pior, melhor... Choros. Caramba,
tinha aquela cultura de enfileirar garrafas, contar vantagens sobre as
grandes quantidades, bater orgulhoso no barrigão e dizer “Isso aqui foi
à base de muito chope e cerveja, não foi de uma hora pra outra não”.
Uma forma de condicionamento e pertencer a um grupo e uma cultura.
Quando já havia parado de beber a muito tempo, fez sucesso uma
música retratando bem essa pegada, com o refrão dizendo assim “Vou
beber, cair, levantar / Vou beber, cair, levantar”...
Então, quando tive minhas experiências iniciais com a maconha,
muitas vezes comecei a misturá-la com o álcool e ainda com os
resquícios dessa cultura do quanto mais e pior melhor. Catso! Mesmo
sem ainda nenhuma conexão com a cura holística e despertar
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espiritual, lembro bem do dia e lugar no qual, muito bêbado e
chapado, claro..., senti não estar ok alguma coisa naquilo ali. Estava
perdendo meu tempo e minha vida.Veio então, uma diretriz: “Nunca
mais vou utilizar nada para ficar doido”. E essa foi uma grande
bênção.
Nossas vidas são muito, muito preciosas mesmo. E, mesmo assim
(lembra da lei da ação e reação?...), muitas vezes, passamos vidas e
vidas desperdiçando nossas oportunidades e as bênçãos divinas. Nem
sempre viver é algo bom e interessante. Entretanto, saber viver, é
magnífico.
Os melhores propósitos para utilizar as substâncias estão ligados à
cura, autoconhecimento, expansão de consciência, despertar espiritual,
dissolução de limitações, libertação de padrões e prisões. Mesmo
utilizá-las para buscar prazer denota ainda se estar perdendo tempo,
vida e preciosidades. Ver-se em estado alterado nos dá a oportunidade
de conhecermos um pouco ou mesmo muito mais de nós mesmos.
Podemos despertar do transe do dia-a-dia, superar limitações e
deficiências. É muito importante ter claro o propósito de aprender com
esses estados sabendo voltar neles com influxos e estímulos cada vez
menores até chegar a eles por si só, sem o influxo externo, ter uma alta
percepção sensorial, o contrário do ocorrido dentro do vício. É sábio
utilizar a substância psicoativa como uma poderosa lente nos
mostrando padrões mentais danosos e corriqueiros já embutidos
dentro de nós no dia-a-dia e para os quais não dávamos atenção por se
quer conseguir percebê-los. Na verdade, muitos de nós estamos tão
identificados com o pensamento que mal sabemos o que eles são
exatamente. Algo que acontece muito com os psicoativos é as pessoas
os utilizarem e se perderem mais ainda no hábito, vício e padrão
mentais. Entretanto, eles trazem em si uma oportunidade poderosa,
quando bem usados, para a pessoa despertar até mesmo para o que são
os pensamentos, saber flagrá-los, observar sua mecânica. Despertar de
sua própria mente. Deixar de ser envolvido por ela. Libertação. 
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Estados Alterados e Expansão de Consciência
Para não se ficar doido, é importante saber o que são estados alterados
de consciência e, dentro deles, fazer uma distinção um muito especial:
o Estado Expandido de Consciência. As substâncias psicoativas, como
o nome denuncia, agem ativamente em nosso psiquismo, nossas
mentes. No geral, elas pegam uma determinada parte de nossa
consciência e a estendem, contraem ou modificam.
Bora lançar mão de uma representação / metáfora gráfica. Imagine ser
a consciência uma esfera, uma bola. Aqui, por uma limitação de
produção, vamos colocá-la apenas em uma perspectiva em 2D:

Consciência em estado normal:

Consciência com Emocional
Expandido:

Em
o cional

Então, você utiliza determinada substância alterando-a em
determinada área. Por exemplo, suas emoções. Digamos que ela deixa
suas emoções mais afloradas.

O álcool, por exemplo, aflora o emocional. Porém, ele tem uma
particularidade muito específica, ele anula a consciência, ao ponto da
pessoa ter amnésia alcoólica, não se lembrar do que fez. O estado
resultante da utilização do álcool seria mais ou menos assim:
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Então, tenha claro o seguinte: se uma pessoa precisa, por exemplo, de
diminuição da noção da percepção de tensão e consegue ter isso a
partir de uma substância psicoativa, ela terá uma chance de receber
um canal de cura através dessa experiência. Entretanto, se a noção de
tensão dela já é pouca e ela utilizar uma substância diminuindo-a mais
ainda, ela terá uma experiência de agravamento de algo que ela
precisa transformar justamente de outra forma.
Daí, a importância de as pessoas poderem saber o que causa cada tipo
de substância assim e o prognóstico e recomendação ou não para seu
caso123.
Quando estamos tratando de substâncias expansoras da consciência,
temos uma boa âncora em relação a isso. O estado especial de
Expansão de Consciência seria como crescer a consciência para todas
as suas áreas e abrangências simultaneamente.

Estado Expandido de
Consciência:

Co
nsciência
Expa ão
ns

123

Algo dificultado, distorcido ou mesmo impossível dentro do contexto do
proibicionismo.
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Esse estado tende a crescer a consciência uniformemente. Entretanto,
isso, por si só, não é uma garantia de ser toda experiência com
substâncias assim agradável ou tendo bom aproveitamento. Em nosso
modelo gráfico aí, a consciência está representada como um círculo
(ou esfera...), perfeito. Entretanto, nossas consciências não costumam
ser tão equilibradas e equalizadas assim, se parecem muito mais com a
forma geoide da Terra (lembra das aulas de geografia?...) ou outras
figuras assimétricas. Muitas vezes, simplesmente expandi-la pode
levar a pessoa a tomar consciência de questões para as quais ela não
está preparada para integrar de forma adequada. Daí a importância de
um bom acompanhamento e iniciação, de forma a garantir os
aproveitamentos fantásticos e riquíssimos de se passar por uma
expansão de consciência.
Então, numa experiência assim, a consciência cresce e, após o efeito,
volta a seu estado anterior. Entretanto, pode haver uma mágica bem
boa aí. Einstein disse “A mente que se abre a uma nova ideia
jamais volta ao seu tamanho original.” Podemos entender aí essa ideia
como simplesmente “tendo se expandido”. Então, a mente que se
expande, jamais volta ao seu tamanho original.124
Na realidade, essa é uma opção. Nem sempre ela realmente ocorre.
Pode haver dois caminhos: o primeiro é essa mente, esse corpo, essa
emoção e esse ser experimentarem esse algo novo. Esse algo pode ser
bem interessante. Então, cada célula da pessoa diz “É isso! Quero
mais”. Então, a pessoa torna-se, “oficialmente”, um buscador. Ela
quer mais daquilo. Nesse exato ponto, encontra-se uma das chaves
para a ocorrência ou não do vício, saber como a pessoa quer mais
daquilo, se apenas por intermédio e através da dependência da
substância ou a tomará como uma amiga que mostrou um caminho e
um local esquecido para o qual se pode voltar através do domínio,
mestria do próprio eu em conexão com a Totalidade. Lembrando
ainda, como já dito, não se trata de um êxtase, um estado beatífico de
124

Tem uma piada infame dizendo que um cu também não... Risos.
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magnitude, prazer, ficar de boa etc. Trata-se de estado de clareza e
neutralidade, não tem a ver com prazer e euforia, embora algumas
vezes as pessoas estejam apenas procurando isso ou mesmo parem
nesse estágio achando já ser “o fim do caminho”. Mais uma vez, a
ausência de pessoas conscientes, lúcidas e clarificadas, por conta do
proibicionismo, afasta e até mesmo tira totalmente essa possibilidade e
essa maravilha de todo o processo disponível com as substâncias.
O outro caminho possível é a pessoa não conseguir integrar a
experiência e colocá-la em um túmulo sem inscrições no fundo do
inconsciente, muitas das vezes porque não conseguiu readequar seu
arcabouço mental para integrar a nova experiência, e a mente tem a
tendência de refutar tudo aquilo que ela não consegue classificar...
Novamente, o afastamento de pessoas com uma busca séria sobre o
conhecimento e utilização da mente (psiconautas) faz falta nessas
experiências não apenas para aqueles as vivendo, mas também para
toda a humanidade, pois um trabalho sério e poderoso de interesse de
todos, por fazer parte de todos, deixa de ser realizado.
Ninguém deveria ser proibido de investigar a sua própria consciência,
pois isso é um direito natural de todas as criaturas. Inclusive, contribui
para o despertar da consciência de todos os seres. Não é à toa que os
sistemas de domínio das massas procuram deixar as pessoas na
ignorância ao invés de lhes abrir as possibilidades para conhecerem a
si mesmas, desenvolverem a consciência e o espírito crítico.
Substâncias como açúcar e café são distribuídas aberta e gratuitamente
dentro das empresas, pois transmitem um surto baixo (porém
profundo...) e controlado, com sentido de deixar as pessoas “pilhadas”
e focadas na pressão. Você sabia que o açúcar tem efeitos psicoativos?
Você não os sente porque seu corpo já se anestesiou dele. Já reparou
como é uma festa de criança? Ela começa com a garotada toda
“enchendo a cara” de doces, refrigerantes e bolos numa orgia bem
firme nesse sentido. Daqui a pouco, elas estão todas enlouquecidas,
zunindo de um lado para o outro. Ao final, tá todo mundo bodado,
morgando e chorando nos colos dos pais (ressaca...).
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A utilização das substâncias deveria ser como a habilitação para se
dirigir um carro, pois, na verdade, a vasta maior parte das pessoas têm
capacidades para se valer dessa experiência desde que verificadas,
previamente, algumas condições básicas e dentro da faixa de
normalidade das capacidades humanas físicas, mentais e emocionais,
tenha uma idade mínima de segurança para tanto e o treinamento
teórico e prático mínimo para poder desenvolver-se e se aprofundar
mais na mestria desse uso e faculdade dali pra frente.

Diferença do Uso e Vício
É necessário ter claro entendimento e distinção entre o que é uso,
vício, experiência, conhecimento e preconceito sobre o que é, o que
faz ou não uma substancia psicoativa, inclusive saber que muitas delas
são legalizadas quando do interesse do status quo e proibidas quando
não são de seu interesse por ameaçar sua posição, pois muitas abrem a
consciência e a percepção das pessoas. No geral, todas nessa linha são
proibidas. As que tiram a consciência das pessoas e até a embotam,
como o álcool, são liberadas. Temos, inclusive, estudos começando a
aparecer sobre a questão da fluoeratação da água e sua ligação com a
calcificação da pineal e manifestação do Alzheimer.125 Já ouvi sobre
essa questão do flúor na água estar ligada a tornar as pessoas mais
subservientes para dominá-las mais facilmente. Vendo essa ligação
com o Alzheimer, reforça mais ainda essa hipótese, pois essa doença
tem aspectos causais ligados à pessoa não ter conquistado seu espaço
no ambiente durante a vida, tendo se anulado de alguma forma. 126
É lamentável ver mesmo pessoas esclarecidas e que sabem expor de
forma contundente suas ideias e opiniões colocar no mesmo “balaio de
gatos” as substâncias e o vício. Já vi muitos e muitos discursos de
pessoas utilizando a palavra “drogas” onde deveria ser empregado o
125

Veja matéria em Portugalmundial.com.

126

Para ver mais sobre essa questão do Alzheimer, veja o Vol. 4 da Metafísica da Saúde.
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termo “vício”. São coisas muito distintas. Como dito anteriormente,
elas se deixam levar por paixão emocional na colocação de seus
discursos e ficam com a visão embotada para a realidade. Muitas
vezes, tomando fatos pontuais como regras gerais.
No Livro Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi127, é falado sobre o
Estado de Fluidez, no qual 100% da atenção está envolvida, onde é
exigido um alto grau de habilidade e um desafio também alto. Nesse
estado, pensamentos silenciam e os sentidos tomam conta da situação.
Os movimentos tornam-se naturais e fluidos. O praticante e a prática
confundem-se em uma única entidade.
A capacidade humana de processamento é limitada, em torno de 110
bits por segundo. Para ler isto aqui, você deve estar utilizando em
torno de 60 bits por segundo. Essa capacidade de processamento tem a
ver com a atenção demandada, graus de habilidade e desafio
envolvido em cada questão.

127

Veja no Youtube, Canal Eureka!, o vídeo sobre o livro Flow.
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Do vídeo indicado sobre este assunto, extraí o seguinte quadro:

A única coisa acrescentada por mim foi o vício ao quadrante onde já
se encontravam a apatia e o tédio, pois são estados muito conexos e,
provavelmente, ativam áreas cerebrais semelhantes ou conexas. O uso
de uma substância pode lhe ajudar ou catapultar em qualquer um
desses quadrantes. Sua utilização como fuga, para entrar em estados
de letargia, apatia e tédio, recebendo informações com baixo nível de
desafio e exigência de habilidade é uma tendência da pessoa e não
algo da substância em si. Havendo, claro, substâncias potencialmente
mais delicadas em relação a isso do que outras. Lembra de termos
falado sobre 50% dos efeitos serem químicos e os outros 50% serem
relacionados ao setup da experiência com as substâncias? Pois é...
A compulsão, seja ela qual for, está ligada à natureza primordial do
vício, formando uma dupla perigosa com a carência. Nossa compulsão
principal, primária, é a de pensamentos acelerados e compulsivos. A
partir dessa, todas as outras se formam. A falta de gerenciamento e
controle sobre qualquer besteira ou porcaria passando pela cabeça
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redunda na geração de hormônios, emoções e sentimentos sobre os
quais podemos ter baixa ou mesmo nenhuma capacidade de domínio.
A compulsão nos leva a comer por pura ansiedade, para “matar” o
tempo, fazer milhões de coisas para não ficarmos com nós mesmos. É
um processo muito rico, poderoso e transformador entrar em níveis
cada vez mais profundos de autopercepção e aprender a retardar as
reações em relação aos estímulos internos e externos. Isso é
autodomínio, libertação. O vício é prisão, não conseguir reagir de
forma diversa a impulsos e padrões dominantes. Lembra de termos
falado de utilizar as substâncias inclusive para detectar os
pensamentos e padrões não interessantes para o nosso desenvolvimento e procurar se trabalhar sobre eles para atingir cura e libertação?
Todo o manifesto vem do não manifesto. Conhecer algo não é a
mesma coisa de ser viciado nessa coisa. Há de se distinguir ainda o
vício do hábito. Qual a diferença entre essas duas coisas? Reflita sobre
isso.
Outro fato interessante é conhecer o recurso de retirar um vício, ou um
hábito destrutivo, trocando-o por outro menos destrutivo. Uma
passagem de O Alimento dos Deuses, da qual já constatei a veracidade
em decorrência de muita observação, vivência e estudo:
Se todo alcoólatra fosse um maconheiro, se todo usuário
de crack fosse um maconheiro, se cada fumante fumasse
apenas cannabis, as consequências sociais do “problema
das drogas” seriam transformadas.

Faço uma ressalva: a maconha pode estar ligada ao starmento de
crises de pânico e relação com depressão e outros transtornos de
personalidade. Mesmo essa afirmação acima estando 100% correta no
que diz respeito ao crack, estimo que de 2% a 5% dos casos com o
álcool e cigarro poderiam não ter uma substituição tão bem sucedida
assim pela cannabis. Mas também vale ressaltar estarmos falando de
alcoólatras e viciados em tabaco, ambos, em níveis graves e numa
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substituição desassistida, recreativa e na bistunta... Então, apenas para
2% a 5% de casos severos, a substituição poderia não ser vantajosa,
mas, provavelmente, também não trazendo agravamentos discrepantes
para situações já previamente graves. Lembrando ainda, mesmo para a
depressão e outros distúrbios do humor a maconha deve ser considerada com muito cuidado, pois existem muitos tipos diferentes dessa
planta e alguns podem inclusive ajudar nesses quadros, especialmente
se se pudesse estudá-la e aplicá-la abertamente. A relação com esses
quadros não implica em causalidade dos mesmos. Veja o vídeo de
Sidarta Ribeiro, muito interessante, falando sobre esses e diversos
outros aspectos dessa questão, como o sistema endocanobinoide, usos
terapêuticos da maconha e melhor efeito das ações de proteção aos
grupos de risco com a legalização.
De qualquer forma, quando estamos considerando vício já instalado,
já há um mal presente com suas respectivas consequências. O foco em
curar o vício em sua raiz é, portanto, primordial, independente de
como ele esteja se manifestando ou apoiando externamente.

Aspectos Sistêmicos e Causais do Vício
As drogas, por si só, não geram o vício ou criam estados psicóticos ou
esquizofrênicos nas pessoas. Algumas delas realmente têm fator de
risco para startar ou reforçar esses tipos de questões. Entretanto,
devem-se levar em conta muitas outras coisas consorciadas.
Propensão, histórico familiar, situação de vida etc. Mesmo com tantos
acidentes de trânsito no mundo, por que os carros não são
considerados vilões assim como as drogas? A relação de custo X
benefício é muito similar. Assim como para facas. Tanta gente
morrendo de facada por aí... :-p
A raiz inicial do vício está na carência (como este termo é definido
dentro das Estruturas de Defesa de Personalidade) e tem seu primeiro
portal na compulsão dos pensamentos. Lembre-se: todo o manifesto
vem do não manifesto. O vício manifestado reflete um vício,
compulsão, apatia, tédio, temores e labirintos mentais prévios.
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Após a questão interna da mente, o próximo estágio para a
configuração e manifestação do vício, redundante desse primeiro, é a
insatisfação e a carência emocional. A pessoa tenta suprir essa
carência, esse vazio, com seja lá o que for. Esse “o quê” vai variar de
acordo com a pessoa, propensões, oportunidades, disponibilidades.
Alguma vez você comeu só porque estava ansioso(a)? Estava sem
fome, mas com ansiedade, não tinha nada para “matar” o tempo. Daí,
abre a geladeira, pega alguma coisa qualquer no armário e vai
mastigar. A estrutura básica do processo é essa. Só variam as intensidades e configurações.
Dentro dos aspectos sistêmicos, muitas vezes é constatada a tendência
ao vício como forma de reconciliação ou resgate de um ente querido
excluído de alguma forma, em um número percentual expressivo de
vezes, do pai. Essas exclusões podem ocorrer em diversos níveis,
consciente ou inconscientemente, de forma aberta ou velada. Quando
o pai é rechaçado justamente por conta do vício e o(a) filho(a) o
manifesta também é evidente a questão de manter o vínculo através
dessa forma, mesmo sendo ela dolorosa.
A outra forma dessa manifestação é menos evidente, pois está muito
mais relacionada ao vazio e ausência não supridos procurando no
vício e na compulsão uma saciedade para uma falta emocional
profunda.
Como resolver essas questões? Como toda questão multicomplexa,
deve ser abordada e tratada sob todas as óticas possíveis, com todos os
recursos disponíveis, com plena seriedade e empenho. Sem pressa e
sem perda de tempo alguma.
No capítulo adiante sobre A Poderosa Ferramenta das Constelações
Sistêmicas [pág. 289], falamos um pouco mais sobre as constelações
em si. Além delas, todas as outras abordagens e recursos possíveis
devem ser consorciados, em cada caso, para dissolver e dissipar o
vício das pessoas. Aqui neste livro, estamos tratando de uma cura
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grande e ampla de abrangência universal, o fim da política proibicionista e da guerra contra as drogas...

A Real Expansão de Consciência e a Libertação do Vício
Como dito anteriormente, a mente que se abre a uma nova ideia
jamais volta ao seu tamanho original. Muitas pessoas confundem o
acontecido durante os efeitos dos usos das substâncias com os reais
ganhos trazidos por elas. A expansão de consciência tem aspectos
muito simples e outros bem complexos. Em suas facetas simplificadas, você pode percebê-la, por exemplo, no aumento de quaisquer
das suas percepções sensoriais. Ouvir com mais acuidade, sons mais
distantes e em matizes mais profundas. Ouvir uma música já escutada
antes e, de repente, captar nuances não percebidas anteriormente. Ver
cores mais vivas, em maiores distâncias, mais detalhes. Sentir cheiros
e aromas mais intensamente e assim por diante.
Ok, sua consciência expandiu-se naquele momento. Quanto daquilo te
valeu posteriormente? O que você aprendeu com aquilo? Essa
expansão também pode vir do aumento do prazo de consideração da
relação causa e efeito das coisas. Por exemplo, todo mundo sabe que,
imediatamente após um porre, vem uma ressaca. Pouca gente sabe
quanto tempo o corpo ainda fica processando os efeitos totais da
bebedeira.
É muito importante ter sabedoria na observação dos efeitos pós-uso
dos psicoativos, tanto em relação aos imediatos quanto a médio e
longo prazo. Saber observar isso neles, lhe qualificará melhor para
adquirir essa expertise em relação a várias outras e até mesmo todas as
coisas. Você sabe quanto tempo o corpo necessita para voltar a ser
exatamente como era antes de um porre de álcool? Seis semanas. Pois
é, é isso mesmo... Essa substância é mais óbvia no perceber a
passagem do efeito imediato em relação a muitas outras.
Por exemplo, com a maconha, por ter um impacto orgânico bem mais
brando do que o do álcool, a transição da passagem do seu efeito
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imediato é mais tênue. Então, assim como o álcool, e todos os demais
psicoativos, depois de passado seu efeito imediato, o organismo ainda
fica com todo um rescaldo para trabalhar e processar. Nesse
comparativo da maconha / álcool, acontece o seguinte: como os
efeitos da maconha são menos tóxicos que os do álcool, o seu
acúmulo e somatização são percebidos com menos clareza, dentre
outras coisas, também por conta de levarem mais tempo para a
ocorrência dessa somatização.
É necessário expandir a consciência e a observação. A pessoa pode
entrar no efeito dela hoje e amanhã já achar que está 100% restaurada,
pois não tem ressaca. Entretanto, haverá sim um efeito orgânico e não
psicoativo ainda lá sendo catalizado. Havendo acúmulo ao longo do
tempo, isso pode gerar certa remosidade em todo o organismo e
sistema energético. No uso recreativo, sem propósito de expansão de
consciência e cura, as pessoas tendem a desconsiderar isso.
Neste ponto, encontra-se tanto uma chave para cura e libertação
quanto a portais ligados ao vício. Como um direcionamento geral e
simplista, após passados os efeitos imediatos, a pessoa deve procurar
deixar alguns ou mesmo vários dias de observação antes de uma nova
dose. Sentir como estão as coisas em sua vida, em seu estado de
ânimo, capacidade de realização, compromisso com metas, objetivos
etc. Toda a atenção aos menores sinais possíveis, como sonhos, dores
de cabeça (mesmo as mais leves), queda de rendimento, de
produtividade e também em seus opostos, euforia, hiperatividade,
imprudência, pequenos acidentes etc. Nesses casos, deve-se segurar
qualquer impulso para voltar a usar as substâncias antes dos prazos
mais devidos e indicados, observando, ainda, o princípio de menores
influxos para o atingimento de estados mais claros e lúcidos. Sabendo
fazer isso, a pessoa terá a oportunidade de desenvolver a força de
vontade e libertar-se de apegos a sentimentos e sensações, uma das
chaves e mães do sofrimento.
Qual o tamanho da sua expansão de consciência em relação às coisas
que te ocorrem, especialmente em relação ao uso de substâncias
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assim? Qual a distância da relação de causalidade você consegue
perceber? Apenas a imediata? A de hoje para amanhã? Consegue
perceber coisas acontecendo hoje em decorrência de eventos da
semana passada, mês passado, ano passado? Consegue manter essa
relação longeva de percepção em relação a eventos do seu
metabolismo? Consegue fazer isso não apenas em relação a
substâncias, mas também em relação a alimentos, sentimentos e
acontecimentos de sua vida? Decisões, escolhas, fatos, forma de ser?
A real expansão de consciência não acontece durante o uso e efeito
das substâncias e sim após passado seu efeito, decorrido o filtro do
tempo e constatada qual a consolidação dos benefícios aprendidos e
integrados ao dia-a-dia. Quais rotinas e padrões danosos foram
substituídos por hábitos construtivos e compensadores, quais
superações e conquistas foram firmadas?  

Política Proibicionista, Guerra às Drogas e Poder Econômico
Os maiores problemas causadas pelas drogas, inclusive o índice de
vício e toda a matança a elas ligadas são decorrentes, certamente,
muito mais por conta de sua proibição do que por danos diretos. É
difícil estimar esse índice, mas acredito que seja algo na proporção
80% / 20%. Sendo que esses 20% de danos diretos podem ser
diminuídos e amenizados, claro, com a legalização e apoio direto de
família, sociedade e estado a quem realmente precisar de orientação,
ajuda e apoio através dos programas de redução de danos, os quais
ganhariam força e poder com a legalização. Dentre outros malefícios e
ignorâncias, o proibicionismo impede a ciência.
Não precisa ser um gênio ou fazer muita pesquisa para descobrir ser a
larga maioria das mortes pelo uso de substâncias decorrente da guerra
e ilegalidade e não por overdoses ou mesmo falência de vida por
estados depressivos ou psicóticos reforçados ou startados por elas.
Lembrando, startados não significa causados. Até mesmo esses
startamentos poderiam ser prevenidos com a legalização, pois os
processos e iniciações poderiam ser devidamente acompanhados por
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pessoas competentes ao invés de feitos na bistunta e calada da noite
nos subterrâneos da sociedade.
A proibição impede as pessoas saberem, inclusive, o que estão
consumindo e possam ter qualidade ou acesso a recursos de alívio,
contra efeito ou antídoto. O que você acha que as pessoas poderiam
estar bebendo por aí se o álcool fosse proibido? Muitas poderiam estar
ingerido altas doses de querosene, ou coisas assim, misturadas em
whiskys, vodcas etc. Cigarro, a mesma coisa. Esse daí, coitado,
mesmo sendo legalizado já foram encontradas mais de 5.000
substâncias neles. Risos. Ou choros. Sim, melhor choros.
Ainda tem aquele argumento, mesmo já tendo falando aí que 80% das
mortes iriam acabar imediatamente com o fim da guerras às drogas:
mas o número de consumidores iria aumentar. Não foi o acontecido
com a regulamentação da propaganda dos cigarros. Em uma década, o
número de usuários jovens diminuiu em 1/3. E sim, seria interessante
aumentar o número de usuários conscientes e tirando corretamente o
proveito terapêutico, curativo e expansor da consciência apresentado
pelas substâncias. Seria interessante para as pessoas em si e
desinteressante para o atual sistema estabelecido de status quo.
Aumentar o uso do uso consciente e proveitoso e diminuir o vício ao
máximo possível. Esse é um dos propósitos. O primeiro é diminuir o
número de mortos na guerra. O segundo assistir os viciados e extirpar
o uso decadente, errôneo e degradante. O terceiro, deixar quem quer
usar de forma correta, poder fazê-lo da melhora forma. O quarto, se
puder, de lambuja, libertar centenas de milhares de pessoas que
poderiam ter efeitos benéficos com o uso e não o estão tendo por
conta de medo ou terem absorvido informações falsas ou mesmo
mentirosas e levianas.

Sim, Claro que Pode Fazer Mal e Há Perigos
Sim, claro que na utilização de drogas e psicoativos há riscos e muitas
combinações podendo fazer mal. Entretanto, o espectro é tão vasto
que é necessário, assim como falamos sobre as escrituras, separar o
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joio do trigo, pois, como estamos vendo aqui, as substâncias podem,
inclusive, fazer muito bem. Não podemos colocar tudo num mesmo
balaio de gatos.
O proibicionismo não nos permite aplicar uma política de
esclarecimento e acompanhamento. Podemos fazer um comparativo
com a sexualidade, uma coisa maravilhosa, entretanto também
apresentando um lado sombrio. Pessoas morrem por conta de
comportamentos, necessidades e desvios sexuais que acabam por
redundar na transmissão de doenças danosas e mesmo fatais,
envolvem-se em promiscuidade, pornografias e diversos tipos de
crimes por conta de desvios e compulsões sexuais.
A maioria das doenças sexualmente transmissíveis, assim como na má
utilização das substâncias, podem ter consequências de grave a
gravíssimas. Entretanto, a maior parte delas, estatisticamente, não se
desdobra em muita coisa, pois são facilmente tratáveis e as pessoas
podem buscar esse tratamento facilmente, inclusive de forma gratuita
na rede pública de saúde. Com as substâncias, a mesma coisa pode
ocorrer.
Com a legalização também teríamos casos fora da faixa padrão, assim
como o temos na sexualidade as perversões, pornografia e por aí vai.
Entretanto, você consegue perceber que quanto mais tivemos
repressão sexual maiores foram as perversões, maior a curiosidade das
pessoas de irem atrás daquilo que sentem haver impulsos dentro delas
para os quais elas não conseguem encontrar um campo seguro e
controlado de pesquisa e vivências?
Há uma coisa também muito curiosa em relação aos malefícios das
substâncias. Mais à frente, no capítulo sobre as Festas que Curam [pág.
297], falo da necessidade de se fazer encontros festivos terapêuticos
sem a presença de álcool, uma droga legalizada... Por quê? Por conta
da minha própria experiência pessoal e também estudo e observação
dos malefícios do uso dessa substância em milhares de pessoas,
especialmente quando associada a outros psicoativos em uso conjunto.
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Como mostrado, o álcool embota e aniquila a consciência, algo muito
prejudicial para todo o trabalho do despertar e da cura. Observei a
incompatibilidade de trabalhos terapêuticos e expansão com o álcool
em mim e com as pessoas, de uma forma em geral, de diversas
maneiras.
Certa vez, tive uma conversa bem interessante com o dono de uma
empresa que faz a segurança de eventos, dentre eles, a das maiores
festas eletrônicas do país, uma delas, com várias edições com mais de
10.000 participantes. Esse camarada, por diversas vezes, teve de
amarrar pessoas surtadas em árvores até elas “baixarem a bola”. Ele
falou nunca, veja bem isso, em mais de 10 anos de experiência em
grandes eventos, centenas deles, nunca ter tido nenhuma ocorrência
dessa natureza de distúrbio onde o álcool não estive presente. Por
milhares de vezes, ele viu pessoas sob o efeito de muitos tipos de
substâncias diferentes em todos os tipos de festas. Onde o álcool não
estava presente, não havia distúrbios ao ponto de ser acionada a
segurança dos eventos...

Liberar Mesmo as Mais Perigosas?...
O que faz o veneno é a dose...

Em “O Alimento dos Deuses”, Terence Mackenna levanta a tese de
que se as pessoas fossem impedidas de comprar nicotina elas fariam a
mesma coisa que viciados em heroína, matariam para conseguir essa
substância. Acompanhando o esforço de centena de milhares de
pessoas em todo o mundo tentando largar o cigarro sem sucesso,
acredito todos podermos ver essa tese não apenas como não sendo
absurda, mas inclusive como bem plausível...
Substâncias, de uma forma em geral, as mais corriqueiras e mesmo
aquelas participando de nosso cardápio e alimentação, podem sim ter
reações adversas para algumas pessoas. Exemplos em evidência
atualmente são a intolerância à lactose e a dificuldade de absorção do
glúten.
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Como conhecer as doses que diferenciam os efeitos benéficos, dos
toxicológicos e até mesmo os de overdose das substâncias se as leis
proibicionistas chegam até mesmo a impedir o estudo delas?128 Como
abrir isso publicamente para quem mais precisa desse tipo de
informação, viciados e jovens propensos, curiosos e sujeitos a
exposição de experiências e substâncias potencialmente danosas,
porém também histórica e notoriamente capazes de proporcionar cura
e despertar da consciência, espiritualidade ou resgate pessoal?
Como propor um ambiente seguro para as pessoas se apenas as
isolamos? Como ter uma chance de resgate se não podemos ver onde
elas estão?
A regulamentação, só possível com a legalização, nos permite fazer
muita coisa, especialmente aplicando corretamente o princípio da
isonomia, tratar substâncias de potencial ofensivo igual de forma
igual. Por exemplo, é ilógico tratar a maconha de forma mais severa
que o álcool e o tabaco uma vez tendo potencial ofensivo menor que
essas substâncias. Cocaína tem efeitos mais danosos do que o álcool.
Merece, então, uma regulamentação mais severa e um acompanhamento mais próximo e acesso mais restrito. Evidente.
Sidarta Ribeiro, em sua palestra em um fórum discutindo o
proibicionismo, mostrou a questão da maconha ter sido engenheirada
pelo ser humano ao longo dos tempos assim como os cachorros. Ele
conclui fazendo três perguntas: os cachorros fazem bem? Os
cachorros fazem mal? Eles devem ser legalizados? Faço uma extrusão
dessa conclusão muito bem humorada, bastante inteligente e muito
pertinente, indo além e fazendo a mesma sequência de perguntas para
várias outras coisas: a carne faz bem? A carne faz mal? A carne deve
ser legalizada? O carro faz bem, faz mal, deve ser legalizado? O
128

A propósito das doses letais, achei uma matéria interessante em um blog
(sem fonte de referência segura...) sobre doses letais, trazendo informações
sobre essas ocorrências, dentre outras para nicotina e THC.
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bacon? O UFC? As corridas de carro? Os conservantes? Os corantes?
A pasteurização? Os refrigerantes fazem algum tipo de bem? Qual?
Devem ser deslegalizados? O sexo sem camisinha, faz bem? Faz mal?
Deve ser regulamentado? E o açúcar? E o açúcar refinado? E tudo que
se serve em uma festa de criança, já dito os açucares e refrigerantes,
mas tendo ainda as bebidas alcoólicas e as frituras? Devemos legalizar
as festas de comemoração do nascimento das nossas criaturas mais
preciosas? E a propaganda eleitoral gratuita (e a paga também...)? O
que podemos fazer delas?... :-p

Reais Motivos do Proibicionismo
Lembra de termos falado, no começo deste capítulo, sobre a
Legalização do Uso de Todas as Substâncias como assunto gerador de
uma paixão emocional, ofuscada e cega de posições? Pois é, veja esse
trecho de uma matéria da revista Super Interessante com o título “A
Verdade Sobre a Maconha”:
A guerra contra essa planta foi motivada muito mais por fatores
raciais, econômicos, políticos e morais do que por argumentos
científicos. E algumas dessas razões são inconfessáveis. Tem a ver
com o preconceito contra árabes, chineses, mexicanos e negros,
usuários frequentes de maconha no começo do século XX. Deve
muito aos interesses de indústrias poderosas dos anos 20, que
vendiam tecidos sintéticos e papel e queriam se livrar de um
concorrente, o cânhamo. Tem raízes também na bem-sucedida
estratégia de dominação dos Estados Unidos sobre o planeta. E, é
claro, guarda relação com o moralismo judaico-cristão (e
principalmente protestante-puritano), que não aceita a ideia do
prazer sem merecimento – pelo mesmo motivo, no passado,
condenou-se a masturbação.
...
Mas é improvável que a cruzada fosse motivada apenas pela sede
de poder. Outros interesses devem ter pesado. Anslinger era
casado com a sobrinha de Andrew Mellon, dono da gigante
petrolífera Gulf Oil e um dos principais investidores da igualmente
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gigante Du Pont. “A Du Pont foi uma das maiores responsáveis
por orquestrar a destruição da indústria do cânhamo”, afirma o
escritor Jack Herer, em seu livro The Emperor Wears No Clothes
(O imperador está nu, ainda sem tradução). Nos anos 20, a
empresa estava desenvolvendo vários produtos a partir do
petróleo: aditivos para combustíveis, plásticos, fibras sintéticas
como o náilon e processos químicos para a fabricação de papel
feito de madeira. Esses produtos tinham uma coisa em comum:
disputavam o mercado com o cânhamo.

O texto é assertivo quando cita as questões dos interesses econômicos
ligados à proibição da maconha. Entretanto, quando abre o ponto
sobre moralismo judaico-cristão e fala também em masturbação, como
dissemos, o tipo de posicionamento pode levar à reatividade e as
pessoas perderem a oportunidade de absorver coisas importantes.
Em outra matéria que pesquisei, havia um argumento inicial do tipo
“...proibiram porque faz mal. O bacon faz mal e não é proibido”.
Risos. São verdades. Claro. Inclusive na ótica científica. Entretanto, a
contextualização histórica que temos e a ignorância e contrainformação sobre o assunto devem ser levadas em conta ao trazermos a
verdade àqueles que precisam vê-la sem resistências.
Já falamos um pouco sobre a inadequação de nosso sistema
legislativo. É muito vulnerável à influência dos poderes econômico e
pessoais em detrimento dos interesses coletivos. Interessante a ousadia
dos legisladores decretarem que uma planta é proibida. “A natureza
está errada. Essa planta não pode ser cultivada”. Caraco!...
Continuando nessa estrada de retrocesso, ignorância e petulância
contra a natureza e a Inteligência Universal, qual seria o próximo
passo? Animais proibidos? Talvez... Tivemos uma longa, triste e
dolorosa história em diversos momentos do mundo com costumes e
leis proibindo a igualdade e, ao contrário, concretizando a desigualdade entre as pessoas por conta, por exemplo, de origem ou cor de
pele. “Pessoas tais não são merecedoras, não tem alma, são inferiores,
não tem os mesmos direitos, devem ser escravas”. Igrejas
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referendaram isso. Avançamos no mundo todo nessa seara e
retrocedemos nas das plantas e substâncias... 
Ouvi dizer, e não duvido..., que na Europa já estavam propondo leis
impedindo as pessoas de cultivarem ervas de uma maneira em geral.
Ervas com poderes medicinais, como um capim santo ou erva cidreira.
Isso pode avançar em cima de todos os tipos de plantas com princípios
ativos, como a arruda129, alcachofra, alecrim, babosa e tantas outras.
Qual o objetivo disso? Um doce para quem adivinhar algo tão difícil...
Ouvi também sobre uma tentativa frustrada (ainda bem...) de um
grupo japonês de querer patentear o açaí. Como assim? Patentear uma
produção da natureza, ter monopólio sobre o conhecimento, produção
e comercialização de presentes divinos na Terra para aprendermos e
nos curarmos com eles? Abramos nossos olhos.
Como mostrado no item Resgate do Sistema Xamânico de Cura [pág.
180], a ignorância (no sentido de não saber, ignorar...) de proibir as
substâncias psicoativas, impede o avanço da medicina de
comprometimento e envolvimento, livre do ciclo vicioso de pesquisa /
perpetuação de drogas que aliviam sintomas e não resolvem causas e
mantém laboratórios com renda garantida de remédios caros e
periódicos para a utilização pelo resto da vida das pessoas.
Como já dissemos aqui, o poder encontrava-se, até ontem, com quem
detinha a posse dos bens de capital. Substâncias não são proibidas ou
legalizadas em decorrência de seus potenciais ofensivos ou danosos às
pessoas e à sociedade, mas, muito antes, em decorrência de fatores e
interesses econômicos.
Trecho de O Alimento dos Deuses, de Terence McKenna:
129

Curei conjuntivite em mim com arruda... Bem, este é apenas um exemplo
pessoal, mas existe muita informação e conhecimento por aí sobre as plantas
e seus poderes medicinais dentro de uso caseiro e não industrial. A propósito,
de onde mesmo as indústrias tiram as bases dos princípios ativos?... :-p
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A princípio, a história da cannabis nos Estados Unidos depois de
Ludlow foi uma história feliz. Seu uso não era estigmatizado nem
popularizado. Essa situação durou até o início da década de 1930,
quando as cruzadas de Harry J. Anslinger, diretor do Departamento
de Narcóticos dos EUA, criou uma histeria pública. Anslinger
parece ter agido em nome das empresas químicas e petroquímicas
dos Estados Unidos para eliminar o cânhamo como concorrente nas
áreas de lubrificante, alimento, plásticos e fibras.

Já vi muitas pesquisas, documentários e assisti a apresentações
maravilhosas sobre os efeitos e potenciais curativos das substâncias
psicoativas. Existe muito material a esse respeito. Para esta versão 3.0
deste livro, quando este capítulo está sendo concluindo de forma a
trazer uma estrutura geral para agregar futuras atualizações, não vou
empreender energia e foco trazendo indicações contundentes a esse
respeito. Elas são muitas, basta procurar. Entretanto, como há muita
contrainformação é um trabalho que deve ser feito com cuidado. Vou
indicar apenas o Slide Show de uma apresentação bem interessante de
um trabalho acadêmico que assisti a esse respeito: Potencial
Terapêutico das Plantas de Poder.
O que resumo aqui de muitos e muitos anos acompanhando
publicações, estudos, documentários, experiências de muitas pessoas e
também tendo as minhas próprias é que a proibição de substâncias não
está ligada ou embasada a qualquer estudo científico sério e imparcial
de custo X benefício de uso.

Mais Ainda Sobre as Substâncias
No texto mais completo abordando toda a questão das Verdades Sobre
as Drogas, além do aprofundamento do já sinalizado aqui, ainda são
abordados os seguintes aspectos:
 Implicações, modelos, formatos, validade e envolvimentos da
utilização das substâncias enquanto portais espirituais ou para
o atingimento da iluminação;
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 Os setups mais adequados e proveitosos e também os menos
indicados e com maior potencial danoso;
 A utilização correta das substâncias permite uma onda fora do
compasso, mas não duas;
 Enteogenia;
 Sistema Endocanabinoide – talvez o sistema endógeno
fisiológico, nomeado após a planta que levou à sua descoberta
(maconha / cannabis...), mais importante envolvido em
estabelecer e manter a saúde humana. Endocanabinoides e
seus receptores são encontrados em todo o corpo: no cérebro,
órgãos, tecidos conjuntivos, glândulas e células do sistema
imunológico. Em cada um dos tecidos, o sistema executa
tarefas de canabinoides diferentes, mas o objetivo é sempre o
mesmo: homeostase, a manutenção de um ambiente interno
estável, apesar das flutuações no ambiente externo.130
 O crescimento advindo da relação com os mundos
intermediários;
 A importância do filtro do tempo na elaboração, integração e
validação dos eventuais insights recebidos durante as
experiências com substâncias psicoativas;
 Tabaco e cigarro – há diferença e ainda alguma esperança?;
 Uso recreativo e suas implicações. É realmente um vilão?;
 Muito mais... 

130

Fonte: abraceesperanca.com.br – Dr. Dustin Sulak.
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Fim das Ditaduras de Comportamento e Morais
Felizmente, está chegando a seus últimos dias a ditadura da heterossexualidade, tendo tanto sofrimento e injustiças gerado por toda parte.
Outras ruirão também, uma delas é a da monogamia. Assim como o
fim da ditadura da heterossexualidade não traz a obrigatoriedade de
uma ou outra opção ou manifestação sexual no que diz respeito a
gênero, o fim da ditadura na monogamia não implica em poligamia,
poliamor ou qualquer coisa assim, apenas abre o caminho, aceitação e
espaço para convivência, tolerância e até admiração pela importância
da multiplicidade e gratidão pela maturidade para comportar todos os
modelos e arranjos de interações podendo satisfazer a todos os tipos
de pessoas e experiências que cada alma em particular tem a
necessidade de passar em sua jornada.
O Brasil, recentemente,131 passou por uma discussão, envolvendo o
STF, sobre a aceitação ou não de determinados tipos de tatuagem para
o provimento de determinados cargos públicos. Podemos ver a Europa
já mais adiantada no que se refere a aceitar pessoas com visuais
heterogêneos em todos os lugares.
Em 2001, fui visitar meu pai na cidade de Recife. Naquela ocasião,
houve um incidente muito estúpido e significativo. No Parque da
Jaqueira, um grupo de idiotas bateu num camarada usando como
pretexto as psicopatias de suas mentes startadas pelo estranhamento
sentido por conta do cara estar praticando Tai Chi Chuan no parque.
Uns belos de uns cabeças de cu. Apenas ouvi o relato dessa briga por
parte de uma tia-avó, a qual a presenciou diretamente. Não sei as
nuances da intriga, mas o evidenciado foi essa questão da prática do
Tai Chi no parque como o pretexto para a agressão.
Veja bem, estranho é tudo aquilo o que não conhecemos. À medida
que vamos conhecendo, vai deixando de ser estranho. Com a internet
131

Este texto está sendo escrito em novembro / 2016.
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(e não com a Rede Globo, Graças a Deus...) estamos tendo a
oportunidade de formar a Aldeia Global. A rede une as pessoas de
interesse em comum e isso é lindo e curativo.
Imagine o que era ser homossexual no interior do Brasil da década de
40. Um ostracismo completo, não é mesmo? O que aconteceria de
você se acreditasse em reencarnação no seio de uma família católica?
Hoje, as comunidades e audiência virtual em cima de certos temas une
e referenda as pessoas. Ninguém é obrigado a acreditar em outras
vidas ou não. Entretanto, todos os que acreditam podem trocar suas
experiências e conhecimentos sem isso ter de aborrecer quem não
acredita.
Você pode procurar a sua turma sem precisar cuspir na turma dos
outros para fazer isso. Todos nós podemos fazer isso e assim está de
bom tamanho. Lógico, comunidades e pessoas afins se dão melhor
estando mais próximas. A galera lá no Oriente Médio ainda está
numas de ficar jogando bombas uns nos outros. Que fiquem mais
entre si até deixarem de precisar disso. Não os queremos no litoral
brasileiro, claro. De qualquer modo, estamos trabalhando de diversas
formas para eles, ou seja lá quem for, não precisarem mais passar por
tanto sofrimento aqui na Terra. Forças de evolução já estão em
andamento para que cada vez mais menos criaturas precisando de
tanto sofrimento consigam nascer ou estar por aqui. Há outros mundos
precisando mais delas.
Tolerância. Diversidade. Multiplicidade. Exceto de bombas e
violência... :-p

Princípios, Modelos e Direcionamentos em Ressonância
com a Inteligência
A Inteligência é. Existe e se manifesta. Não é fruto ou propriedade de
alguém em específico. Na realidade, ser inteligente é algo limitado.
Fazendo um trocadilho, até mesmo burro.
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Veja bem, uma máquina fotográfica de boa qualidade é inteligente.
Ela acerta o foco sozinha. Mede e avalia diversas variáveis e responde
a elas de forma inteligente, específica. Porém, não passa disso.
Obviamente, muitos de nós podemos nos achar inteligentes. Se você
está nesse grupo e olhar com um pouco mais de profundidade verá: o
que te levou a esse autoconceito foram experiências nas quais a
Inteligência manifestou-se através de você. Isso ocorre mais
frequentemente com umas pessoas do que com outras, sim. Mas é por
conta delas serem mais inteligentes? Certamente não. Ocorre de
alguns conseguirem entrar numa frequência onde isso pode ocorrer
com mais facilidade. Entretanto, isso é um trabalho contínuo e que
deve ser renovado sempre e tendo muito mais a ver com um estado de
harmonia com o ambiente imediatamente a sua volta e, em camadas
sucessivas, a tudo existente, do que diretamente com uma inteligência
de um ego em separado.
Mesmo se achando inteligente, você poderá facialmente constatar não
existir uma fórmula mágica lhe garantindo dar respostas inteligentes a
todas as situações. No geral, costumamos considerar esse estágio
bacana só ocorrendo mesmo dentro do que podemos chamar de
iluminação. Por uma de suas próprias melhores definições, iluminação
é justamente esse não ego, desdobrando-se em conexão com todas as
coisas. Não é inteligência e conhecimento e sim presença e sabedoria.
Entrando em ressonância com tudo o que existe, podemos nos alinhar
com princípios e modelos da manifestação da Inteligência da Fonte.
Muitas dessas coisas já foram ditas e esmiuçadas nas páginas
anteriores. Vamos falar de mais uma importante, nutrição para a cura
e a vida e listar mais algumas em tópicos simples para serem
exploradas.

Nutrição para A Cura e a Vida
“Quando a alimentação é ruim, a medicina
não funciona. Quando a alimentação é boa,
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a medicina não é necessária.”
Provérbio Ayurvédico132

Muito se fala neste tema. Todos nós sentimos e sabemos de sua
importância. Na página da Vivência em Cura, há um texto ainda em
versão preliminar sobre o assunto, abordando aspectos com um foco
um pouco diferente da maioria das publicações sobre esse assunto, as
quais trazem questões, digamos, técnicas dos tipos de alimentos e suas
combinações.
Essa questão técnica, de combinações e efeitos para cada tipo de
pessoa de casa tipo de alimento é importante, com certeza. Mas
evidenciamos também a relevância de olharmos para alguns aspectos
holísticos e energéticos provavelmente anteriores a esses, como:
 Relação da defesa carente e a alimentação (o carente não
conhece e rejeita na nutrição, sei muito bem disso...);133
 As formas de nutrição e de ganhar energia além da tradicional
com comida, considerando também o sono, a meditação e a
respiração;
 Os envolvimentos das crenças na alimentação, bem como a
transmissão de nossos estados vibratórios na confecção e
ingestão dos alimentos;
 O poder e efeitos das práticas de desintoxicação e jejum;
 Classificação dos alimentos de acordo com seu grau de
vitalidade, diferenciando-os em:
132

Salvo engano, já vi essa frase também atribuída a Aristóteles ou alguém
assim. Entretanto, não achei nenhuma referência na rede para confirmar...
133

Carente aqui utilizando como dentro do contexto das Estruturas de Defesa
de Personalidade.
282

Vivência em Cura.com.br

 Biogênicos – geram a vida – germens e brotos dos grãos;
 Bioativos – ativam a vida – frutas, ervas, hortaliças, cereais
e nozes;
 Bioestáticos – diminuem lentamente a vida – são os
alimentos cuja força vital foi reduzida pelo: tempo –
alimentos crus armazenados (artificialmente ou não) por
longos períodos; frio – alimentos refrigerados ou congelados; calor – alimentos cozidos; e
 Biocídicos – matam a vida – os de origem animal, o açúcar
(sacarose), principalmente o refinado; alimentos industrializados, refinados e aditivados; margarina e óleos
refinados; frituras; sal; chá preto; café; chocolate e bebidas
alcoólicas.134
Ainda temos de falar sobre a ética na alimentação:
 Transparência: temos o direito de saber como nosso alimento
é produzido;
 Justiça: a produção de alimentos não deveria impor custos aos
outros;
 Humanidade: impor sofrimento significativo a animais por
motivos menores é errado;
 Responsabilidade Social: os trabalhadores deveriam receber
salários e condições de trabalho decentes;

134

Veja mais sobre a classificação dos alimentos de acordo com seu grau de
vitalidade no site Doce Limão.
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 Necessidades: preservar a vida e a saúde justifica mais do que
outros desejos.
Na esfera coletiva e social muita coisa deve ser mudada para termos
uma alimentação adequada para todos. A retomada do modo de vida
em vilas e aldeias vai colaborar muito para isso. Dentre outras coias,
arquitetando da forma certa, teremos a possibilidade de parar de usar
tantos elementos tóxicos para preservar os alimentos pelos tempos que
a produção e distribuição industrial exigem.

O Que Mais Nutrir
Mais princípios para manifestação de uma sociedade (bem) melhor do
que a atual:
 Ecoaldeias e Ecovilas;
 Agrofloresta (a este respeito, veja também agrofloresta.net);
 Permacultura – indico o E-book gratuito Introdução a
Permacultura do Ipoema;
 Produtos Orgânicos;
 Sistemas Sustentáveis;
 Reciclagem;
 Telhados Verdes;
 Bioconstrução;
 Fossas Ecológicas;
 Banheiros Secos;
 Compostagem;
 Ecopsicologia;
 Jogos Colaborativos - Esse conceito fala por si só e nos ajuda
muito na Dissolução da Competitividade e adoção de uma
Cultura de Paz [pág. 64]. Não é necessária muita explicação
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sobre ele. A parte boa é que muitas pessoas no mundo já o
estão implementando. No Brasil, já existe inclusive pósgraduação em cima de Jogos Colaborativos;
 Conhecimento Ancestral;
 Contato com as Plantas de Poder;
 Uso das Ervas Medicinais;
 Religiosidade Sem Sacerdotes;
 Conversas na Beira da Fogueira;
 Medicina dos 4 Elementos;
 Andar descalço;
 Fim dos Zoológicos;
 Crowdfunding – financiamentos coletivos são uma forma de
exercer democracia direta, de colocar sua energia no que você
acredita;
 Atividade Física Não Competitiva135;
 Assistir ao Nascer e ao Por do Sol;
 Reconexão com o Tempo Natural;
 Responsabilidade Pessoal;
 Empatia.

135

Atividade física não competitiva – este tema, além de um conteúdo em
versão preliminar na página da Vivência em Cura, conta também com o texto
sobre Dissolução da Competitividade em seu embasamento.
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Desafios
Os desafios da reestruturação
social da Terra são de ordem
tecnológica? Certamente não. É
evidente já termos conhecimento e
tecnologia suficientes e disponíveis para implementar tudo a o que
aqui se convida. O que ainda não
temos pronto é relativamente fácil
de ser desenvolvido caso queiramos e nos comprometamos com isso.
O maior desafio está na mudança interna de cada um de nós. Não foi à
toa termos dividido todo este tratado em duas frentes: Possibilidades
Individuais e Possibilidades Coletivas. Embora todo este livro trate
95% das Possibilidades Coletivas, 90% dos demais conteúdos todos
da Vivência em Cura, e eles são muitos, muitos mesmo, tratam da
Cura Pessoal. Mesmo as abordagens sistêmicas, envolvendo os
grupos, partem, em sua maioria, de demandas individuais procurando
acerto dentro desses grupos.
É importante frisar isso neste tópico em separado, pois as resistências
internas são fundamentadas por artifícios muitas vezes difíceis de
serem percebidos. Lembra da história da utilização do medo dentro do
contexto das sociedades dominadoras [pág. 31]? Pois é, o medo
também é uma limitação para cada um de nós.
No que cabe a você, a cada um de nós em separado, é muito
importante identificar e ter clareza sobre os medos internos e saber
como superá-los. Há um conteúdo da Vivência em Cura sobre
Dissolução de Medos. Ele é muito bem indicado e importante:
 Versão aberta na Web;
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 Versão completa e mais profunda disponível no livro
Caminhos da Cura.
Superar os medos internos de cada um e, paralelamente, trabalhar
outra dimensão: as relações entre nós. O Planeta Terra parece ser uma
grande universidade oferecendo um MBA, Pós Master Doctor, Ultra
Fodástico de Relações.
Aprenda sobre as Defesas de Personalidade e a como dar respostas de
cura para isso. Cure a si e contribua para a cura do outro. Como
vimos, nem mesmo todos nós queremos uma sociedade melhor,
alguns estão ainda tão inconscientes a ponto de continuarem querendo
algo desequilibrado mesmo, guerras e bombas.
Em paralelo ao trabalho pessoal, as demais coisas vão acontecendo.
Precisamos despertar as consciências para as pessoas aprenderem a
focar a energia no que querem e não no que não querem. É fundamental retirarmos nossa atenção e energia dos meios tradicionais de
comunicação de massa e também da classe política para esse poder
voltar a ser disseminado pelo maior número de pessoas. Tudo bem,
temos uma transição, não podemos simplesmente dar as costas para as
barbaridades feitas pelos políticos enquanto elas ainda têm poder
sobre nós. É um processo gradual. A pressão pela Democracia Direta
e o Imposto Destinado Pelo Próprio Cidadão é nossa ferramenta mais
poderosa.
Então, mudar a si e retomar o poder transferido para a mídia de massa,
políticos e governo do modelo antigo. A outra frente é fazer os atuais
políticos, ainda dentro do sistema dominante, começarem a aprovar
leis e regulamentos retirando o poder deles mesmos. Isso só ocorrerá
por pressão ou como reflexo de retomarmos o poder de cada um para
cada um. Parece que teremos um mesclado das duas formas e essa de
retomarmos nosso próprio poder é a mais harmônica e tranquila.
Essas mudanças devem ocorrer pelo mundo todo. Sistemas com
governos mais corruptos e sociedades mais desiguais terão um
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magnetismo a não ficarem na vanguarda e sim na rabeira das transformações. Boas surpresas e desagradáveis imprevistos devem fazer
parte dos acontecimentos, os quais realmente não podemos prever.
Podemos sim setar nossas concentrações, intenções e amor para onde
queremos. Por quais mares iremos navegar para chegar ao objetivo,
apenas nos é revelado a cada momento, mesmo nosso magnetismo
estando fortemente empenhado e sendo inabalável até chegar à meta
almejada.
Ideias bastam? Claro que não. O mundo está cheio delas. Precisamos
de empreendedores pessoais e sociais capazes de levá-las a termo.
Superar todas as limitações pessoais e coletivas nos impedindo, até
ontem, de fazermos o que deve ser feito em cada estágio do Despertar
de Gaia.
A estrada é longa e o caminho é deserto e o Lobo Mau deve estar por
perto. De qualquer forma, respire fundo e mergulhe nessa jornada.
Além de ser a melhor opção, não temos muitas alternativas,
provavelmente nenhuma outra a não ser encarar e promover a
mudança real, verdadeira e necessária...


288

Vivência em Cura.com.br

A Poderosa Ferramenta das Constelações
Sistêmicas
Existem muitas técnicas, atualmente, para ajudar as pessoas em seus
processos pessoais. Há realmente muita coisa boa chegando à Terra
combinando princípios energéticos, psíquicos, emocionais, holísticos
de uma forma em geral. Algumas parecidas com nomes distintos e
outras tantas combinando duas ou mais delas, agregadas, ainda, ao
toque dos facilitadores as conduzindo.
É muito bom saber que, além da esfera individual, várias dessas
abordagens também servem para facilitar a cura, as relações e a
evolução de grupos, famílias, corporações e sociedades inteiras.
Trago pra ti, aqui, o conhecimento de uma das minhas prediletas e
sobre a qual posso falar com propriedade, uma vez nela ter formação e
com ela atuar, as Constelações Sistêmicas.
Elas ficaram mais conhecidas e difundidas, inicialmente, como
Constelações Familiares, pois esse foi seu primeiro foco. Posteriormente, a colocação dos ditos Campos de Constelação foram
estendendo-se a outros tipos de grupos, como empresas, corporações,
associações e grupos organizados em torno de determinado propósito
e com a consequente necessidade de interação e até mesmo a países,
culturas e sociedades.
Está além da estrutura comportada aqui, desdobrar e explicar o que
são as Constelações com mais profundidade. Estamos fazendo apenas
um comercial do seu potencial de modo a te incentivar a procurar as
referências para se aprofundar mais nelas, procurando nessa
ferramenta uma ótima alternativa para resolução e apoio em suas
questões pessoais e dentro dos grupos nos quais se encontra
inserido(a), bem como mostrar o revelado em alguns estudos de caso
para nós todos enquanto humanidade.
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Num campo de constelação, uma pessoa coloca para o facilitador uma
determinada questão (pessoal, de empresa, grupo ou mesmo, em
alguns casos, alguns grupos colocam “questões maiores” como iremos
ver).
Uma vez colocada essa questão, o facilitador pede ao constelado
(pessoa que trouxe a questão) para escolher pessoas dentro do grupo
ali formado para representar pessoas e elementos ligados ao conteúdo
a ser visto e trabalhado.
Digamos que você seja um constelado. Nesse caso, por exemplo, pode
lhe ser pedido para escolher alguém no grupo para representar você e
outras pessoas para seu pai, sua mãe, seu cônjuge, o vício do cigarro, a
situação financeira insolúvel etc. Tudo de acordo com o levantado.
Você, então, posiciona essas pessoas no salão onde estiver ocorrendo
essa dinâmica e ficará observando o que acontecerá, dali pra frente, de
acordo com a condução do facilitador e os movimentos naturalmente
mostrados pelo próprio campo e seus representantes.
O interessante é as pessoas ali representando pessoas ou situações não
conhecidas por elas, passarem a sentir emoções e sensações ligadas a
quem ou o que elas estão representando. Esse fenômeno é algo hoje
amparado por conhecimentos da física quântica. Já sabemos que,
diferentemente de corpos físicos, um campo tem a propriedade natural
de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo.136
136

Esse assunto é belo, profundo e fascinante. Bem, aqui não é um texto de
convencimento. A melhor forma de você saber sobre isso é indo participar de
um grupo de constelação, especialmente representando dentro de um campo
desses e se dando o presente de sentir por si mesmo(a) a experiência.
Também há outra coisa, mesmo que você não saiba quais são os conhecimentos científicos referendando isso, ter a experiência pode ser suficiente,
não é mesmo? Veja na página sobre constelação da Vivência em Cura os
vídeos explicando um pouco mais profundamente isso tudo e também
contendo estudos de caso reais.
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A partir dessa ressonância em cima do campo montado, observações
são feitas, bem como alguns movimentos simples e poderosos o
suficiente para impactar o campo real de origem representado.
A colocação de milhares de campos desses ao longo de algumas
décadas mostraram ordens e dinâmicas ocultas na relações.137
Vamos a alguns estudos de caso. Os Kennedy, os lá dos Estados
Unidos, estavam tendo problemas de mortes violentas de seus
integrantes, inclusive os famosos assassinatos em público do então
presidente americano e, posteriormente, de seu irmão senador. Então,
alguém da família colocou um campo de constelação para ver essa
questão. Esse campo mostrou que os Kennedy haviam participado da
construção de uma ferrovia na qual morreram muitos trabalhadores.
Naqueles tempos, os direitos humanos, trabalhistas e civis não eram
como hoje. Muitos desses trabalhadores foram enterrados ao longo da
ferrovia sem as devidas indenizações e atenção a suas famílias.
Essa situação mostrou-se relevante na colocação desse campo. Além
de alguns movimentos dentro da própria dinâmica, também foi
apontando um caminho sugerido levando à criação de um memorial
para todos esses trabalhadores e reparações foram encaminhadas.
Desde então, os acontecimentos nefastos naquela família cessaram.
Há caso muito mais próximo a nós. Sou de uma geração que lembra
muito bem da imponência da intervenção do FMI dentro do Brasil.
Esse fato era noticiado de tal forma a se mostrar como uma situação
insolúvel e da qual, parecia, ficaríamos reféns para sempre.
Olha que interessante: foi colocado um campo de constelação
envolvendo o Banco Central e a dívida externa brasileira. Após isso, o
Brasil lançou mão de suas reservas em um momento favorável e
quitou a dívida. Interessante, não? Será coincidência?...
137

Para saber quais são As Ordens do Amor veja o texto específico.
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Alguns campos vêm sendo colocados envolvendo povos ou países
inteiros e as revelações são bem interessantes.
O desenvolvedor das constelações
e figura principal dessa técnica, o
alemão Bert Hellinger, colocou
um desses campos para o Brasil.
Sabe o que esse campo demonstrou? Enquanto não honrarmos e
retratarmos o dizime da população indígena para a formação do
que se tornou o Brasil, teremos
uma situação política corrupta e
caótica como o tem sido nesses
poucos mais de 500 anos de nossa
história.
Caramba... uma simples e clara verdade em nossa lata, não é mesmo?
O que é honrar esse povo? Criar o museu do índio no centro de
Brasília? Já temos isso... Em 1961, tivemos um movimento gigante e
significativo a esse respeito com a criação do então Parque Nacional
Indígena do Xingu. Então, claro, tivemos alguns avanços e
reconhecimentos nesse sentido.
Não somos apenas uma nação de bananas ou falências. Temos muitos
avanços significativos. Não é à toa sermos uma das maiores
economias do mundo. Entretanto, o feito até aqui em relação aos
povos indígenas ainda é muito pouco comparado com o que
precisamos fazer. Os efeitos nos mostram isso. A situação
contemporânea de nossa política é triste. Somos um povo dividido e
iludido por informações do ainda quarto/primeiro poder, a mídia,
trabalhando a favor da antiga classe detentora do poder político e
econômico.
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O Parque Indígena do Xingu vem sendo desrespeitado e latifundiários,
em plena atualidade, estão assinando índios para avançar com a
produção do agronegócio. 
Com certeza, honrar o povo indígena significa, dentre outras coisas,
dar-lhes real e significativa representação dentro do Congresso
Nacional imediatamente. Mesmo ainda sendo esse sistema falido,
como demonstrado neste livro, ainda assim, mesmo dentro dessa
falência, deve ser aberta essa representação. No Senado, com certeza,
o mínimo que deveríamos ter, imediatamente, são três senadores
diretamente de dentro das tribos indígenas. Um precedente como uma
primeira forma de equilíbrio, representação de todos os estados,
fisicamente definidos, e mais um estado geograficamente espalhado,
amparado em seu povo distribuído em diversos estados geograficamente mais tradicionais. O “Estado dos Povos Indígenas”.
Por reflexo paralelo a isso, também lhes abrir uma representação na
Câmara dos Deputados. Essa representação é proporcional ao número
da população de cada estado, não podendo ser menos de oito
deputados. Devemos levar em conta aqui, não apenas o número atual
de indivíduos da população indígena sobrevivente, mas também nossa
intenção de fazer o devido reparo. Então, oito seria o número mínimo,
mas a de se fazer um estudo melhor de proporcionalidade em relação à
população indígena e ao número de deputados de cada estado
tradicionalmente considerado.

Essas são medidas iniciais e básicas. A honra a essa cultura saqueada
nas terras onde se estabeleceu o Brasil vai muito além disso. A
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sabedoria dos povos aborígenes vivendo em muito mais harmonia
com as forças da natureza e universais vem sendo cada vez mais
reconhecida pela cultura urbana e “civilizada” atualmente dominante.
Também
é
necessário
honrarmos o colonizador
europeu. Essa miséria na
qual vive a maior parte dos
brasileiros demonstra que,
em
nosso
inconsciente
nacional dominante, refutamos a ação desse colonizador, ele que trouxe a cultura
do dinheiro, urbanização etc.
Este fato também foi
constatado por consteladores
trabalhando campos de brasileiros com problemas de prosperidade.
Quando se vai fazendo a extrusão desses casos para suas
ancestralidades e origens históricas, isso vai ficando cada vez mais
claro e evidente.
Não precisamos ir a casos individuais para constatar a nossa falta de
honra ao colonizador. A grande linha de piadas com portugueses,
tratando-os como burros, demonstra, claramente, a pilhéria e desfazimento de formas-pensamento ainda fortes e dominantes no seio de
nossa cultura.
O interessante: esses dois indicativos, honrar índios e colonizadores
europeus não são excludentes, ao contrário, são includentes. Os
campos de constelação também nos mostram que vítimas e
perpetradores passam a influenciar de tal forma os sistemas de origem
de um e outro de modo a passarem fazer parte deles e os efeitos de
suas vivências passam a influenciar suas gerações futuras até os
devidos acertos ocorrem.
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Na parte sobre a legalização do uso de todas as substâncias, falamos
um pouco sobre os vícios estarem ligados a fatores sistêmicos de
exclusão, muitas das vezes em relação ao pai de quem apresenta o
vício. Nas questões de segurança pública, citamos serem a cadeia e
reclusão as respostas da sociedade para a falta da função paterna
dentro dos lares. Além dessas, a colocação de Campos de Constelação
pode ajudar as pessoas em questões diversas, como:
 Dificuldades de relacionamentos (familiares, empresariais e

outros, inclusive com pessoas que deveriam estar apenas em
nosso passado…);
 Término dolorosos de relações;
 Vícios;
 Suicídios ou homicídios (na família ou empresa);
 Abortos naturais ou provocados; adoções, dificuldade de

engravidar;
 Pessoas rejeitadas ou excluídas da família ou empresa;
 Filhos fora do casamento, não assumidos ou abandonados.
 Distúrbios de comportamento, agressividade, fobias, tris-

teza, medos, obesidade, pânico;
 Falta de força para lidar com as questões da vida;
 Dificuldade em ter uma vida próspera e de poder usufruir de

suas boas coisas;
 Dificuldades profissionais ou nos contatos sociais;
 Sociedade ou dissoluções societárias com prejuízos de uma

das partes em benefício da outra;
 Problemas com herança ou inventário familiar e empresa-

rial;
 Dificuldades em compra e venda de bens móveis e imóveis;
295

Aspectos Sociais da Cura
 Acontecimentos familiares marcantes (acidentes, mortes,

adoções, perdas, doenças psiquiátricas, mortes precoces,
dentre outros);
 Depressão, doenças graves, dores e sintomas crônicos etc;
 Conflitos no trabalho ou dificuldades na vida profissional.

Veja o texto da Vivência em Cura sobre Alinhamento Sistêmico para
aprofundar-se ainda mais nessa aventura maravilhosa das constelações
e também a Página de Atendimento dessa técnica. Assista os vídeos
nela disponíveis para ter uma visão geral esquematizada de seu
funcionamento e também para saber como são as sessões on-line com
ela.

138

138

Modelo de imagem de atendimento de Constelação On-line no Coaching
Spaces. Durante a sessão, terapeuta e constelado movimentam esse campo
3D simultaneamente, em cidades distintas, cada um em seu computador,
enquanto conversam por Skype ou telefone.
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Festas que Curam
A Vivência em Cura tem um projeto de Festas Terapêuticas. Muito do
aplicado e de como se chegou àquilo nelas feito está intimamente
ligado a muito, muito mesmo, de tudo dito em todo este livro.
Já falei em vários textos sobre meu despertar espiritual. Cabe ressaltar
que ao me referir a isso não estou dizendo iluminação, mas sim um
despertar e uma confirmação da autopercepção de ser um espírito,
consciência de realmente existir muito mais aqui do que a maioria das
pessoas estava disposta a reconhecer até a era anterior se findar a
alguns poucos anos.
Esse meu despertar, pelo qual já buscava ativa e efetivamente desde os
25 anos de idade, ocorreu real, profunda e absolutamente aos 30 anos,
dentro dos Festivais Trance, no ano de 2000. Até aquele momento,
havia certa derrota dentro de mim em relação à vida como um todo,
um tipo de conformismo de não haver jeito, certa desistência de
realmente ser feliz e plenamente realizado.
Tanto por minhas muitas e muitas vivências quanto acompanhando,
direta e indiretamente, o trabalho de milhares de pessoas139, constatei
serem preciosos os canais de cura ligados a tomar consciência e
processar nossas sombras e demônios. Entretanto, também ficou bem
claro não estarem ligadas diretamente a limpar as trevas as curas mais
poderosas, mas sim a relembrar e sentir a unicidade, a plena
satisfação, vivenciar a alegria absoluta, tocar e ser tocado(a) pelas
Amostras Grátis do Paraíso, a sensação de retorno ao lar, resgate da
confiança e confirmação de que toda a realização pela qual
secretamente ansiávamos no fundo de nossas almas realmente existe e
está disponível.

139

Bem, ainda não são tantas assim, mas tecnicamente falando, a partir de
2.000 já são milhares e, com certeza, já foi bem acima disso.
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Resumindo: as maiores curas estão ligadas aos momentos alegres e
felizes, mesmo a outra parte do processamento e resgate das tristezas,
mazelas, traumas e medos também sendo muito importante. Esses
momentos de serena firmeza, confiança, celebração e união nos dão o
gás necessário para irmos além. Aprendi, vivencialmente, em
Vipassana, que ao liberarmos um quantum profundo dessa energia, em
seguida virá uma fase na qual iremos descer a uma treva proporcional
a esse benefício / ápice anteriormente alcançado. Esse processo vai
ocorrendo até chegarmos ao último portal antes da liberação
definitiva, muitas vezes chamado de A Noite Escura da Alma.
Os Festivais Trance dos quais participei entre 2000 e 2005 foram a
melhor coisa já acontecida comigo. Minha missão na Terra está ligada
ao vivido por mim ali. Passei muitas centenas de horas trabalhando e
sendo trabalhando por todas as experiências acontecidas dentro deles.
Dias e dias seguidos. Direta e indiretamente. Ao longo de alguns bons
anos. Codifiquei essas coisas todas e fui seguindo em frente até este
presente momento.
Como muitos, em vários tipos de situações distintas ao longo dos
tempos e das eras, inicialmente, achava serem os estados de êxtase,
pelos quais passei muitas vezes naquelas ocasiões, Amostras Grátis do
Paraíso no sentido de já serem as Amostras Grátis da Iluminação. Mas
esse foi apenas um estágio inicial. Como disse acima, esses momentos
de felicidade e encontro intenso são abençoados e ancoram curas
profundas. Entretanto, são apenas o Começo da Jornada. Ao menos o
foram para mim e vejo também o serem e poder ser para centenas de
milhares de pessoas, talvez até mesmo bilhões. Com a somatória de
vários aprendizados e vivências, acabei por compreender e vivenciar
que a iluminação vai muito além do êxtase, mesmo passando por ele
em alguns estágios.
De qualquer forma, comecei a passar por momentos, naqueles
Festivais, dentro dos quais conseguia manifestar meu Máximo
Potencial. Esses momentos duravam dias inteiros. Começavam ao
terminar de armar minha barraca e duravam até alguns poucos dias
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depois de ter voltado à rotina na cidade. Foco, certeza, clareza,
centramento. Todos os momentos plenamente aproveitados coerentemente, sem energias turvas, descaminhos ou qualquer coisa assim.
Cheguei à primeira festa dessas “de paraquedas”, sem saber o que
estava acontecendo. Já tive um grande baque e umas primeiras curas
bem fortes. Fui para a segunda já melhor preparado. Tomei uma
pancada tão grande... Risos. Canalizei inconscientemente meu guia e
participei de um processo de cura forte e inesperado, tanto pra mim
quanto para a outra pessoa envolvida. Passei por uma regressão
involuntária tão forte que levou cerca de quase dois anos até eu
entender aquilo como uma regressão e tudo envolvido no processo pra
mim.140
Na terceira festa à qual fui, dois meses depois da primeira e um mês
após essa segunda, já tomei uma sábia decisão: “Não vou beber mais
nessas festas”. Sabia ser perda de tempo, energia e vida. O processo
era muito forte e estavam disponíveis coisas muito intensas para
perder tempo com o álcool. Os aprendizados e os frutos colhidos
foram gigantes.
Sinto-me realmente abençoado pelo quanto fui agraciado e preparado
de tantas formas pelos Mestres durante todas essas festas. A partir do
antigo otimismo ingênuo dentro de mim, achava que essas festas iriam
curar todos os seus participantes e iriam crescer ao ponto de absorver,
ensinar e curar centenas de milhares e até mesmo bilhões de pessoas.
Muitas pessoas achavam serem elas apenas drogas. Eu acreditava que
iriam curar a má utilização das substâncias. Elas têm o potencial para
isso. Entretanto, não foi ocorrido até aqui. Por vários motivos. Como
já dito no capítulo sobre a Legalização do Uso de Todas as
Substâncias [pág. 238], com certeza, o principal obstáculo para termos
desperdiçado, até agora, um canal de cura tão poderoso para toda a
140

Conto um pouco mais sobre esse processo na abertura do texto sobre
Regressão da Vivência em Cura.
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Terra no aproveitamento dessas festas é justamente a questão da
ilegalidade das drogas, a qual gera uma série de dificuldades e
disfunções, não permitindo às pessoas acessarem facilmente a sua
correta utilização.
Mudei, na época, minha vida, inclusive meu trabalho, para poder estar
mais nas festas. Elas me davam as Amostras Grátis do Paraíso e
também o modelo de como as coisas deveriam funcionar para estar
integrado comigo mesmo e com tudo o que existe. Dentro delas, eu
tinha as condições para manifestar meu Máximo Potencial. Essas
condições não existiam dentro da cidade. Daí, aprendi e deduzi duas
coisas:
1. Era necessário desenvolver todas as habilidades possíveis para
manter os estados de centramento, equilíbrio, clareza e força
alcançados dentro das experiências das festas independentemente da situação dada;
2. Era necessário transformar as cidades e proporcionar às
pessoas as condições para que todos pudessem, o mais
facilmente possível, receber as Amostras Grátis do Paraíso,
despertarem para suas reais naturezas, terem a capacidade e as
condições para se autorrealizarem.
Desse segundo item, chegaram os insights e as informações iniciais
formando os primeiros tópicos e trechos que compuseram esta obra.
Durante um bom tempo, trabalhei nas festas e festivais recebendo e
sendo canal de cura. Quando percebi que aquilo no que acreditava
nelas estar se perdendo, parti para um projeto pessoal de fazer as
festas da forma como eu acreditava. A premissa básica era a seguinte:
fazer as festas sem álcool, o primeiro princípio aplicado em mim
mesmo e me permitindo a correta configuração para receber curas
poderosas.
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Então, desde 2007, comecei a fazer as festas dessa forma. Algumas
delas têm seu registro, inclusive com depoimentos em vídeo de seus
participantes, na página da Vivência em Cura. Até o momento, foram
projetos muito fortes e profundos em relação aos trabalhos e processos
de quem neles esteve presente, mas modestos no respeitante ao
número de participantes. Entretanto, é um projeto forte, sólido e firme
o suficiente para ser levado à toda a Humanidade. Tudo feito em
minha vida está estruturado de forma a manter esse foco de longo
prazo: produzir esse tipo de evento para o maior número possível de
pessoas, crescendo dentro da qualidade e mantendo os princípios
básicos já aprendidos e empregados em todas elas, de modo a todas as
pessoas do planeta poderem ter a oportunidade de experienciar o
resgate de si mesmas, a certeza da cura completa e profunda, a
confiança na vida na Terra, a religiosidade sem sacerdotes, modelos
sustentáveis de vida para todos, o real valor de sua participação e
harmonia em tudo o que existe, dentre tantas outras bênçãos e
tesouros.
A codificação feita da minha vivência inicial dentro do Trance está
disponível no site. Alguns festivais grandes no mundo estão indo além
de apenas terem uma área de cura em sua estrutura. No mesmo local
de um dos maiores, o Boom Festival, em Portugal, há um Festival
apenas de cura holística em anos alternados com o Boom. Nosso
trabalho é o de dar força a essa tendência.
Veja no site do Festas que Curam141 nosso histórico, manifesto,
proposta, depoimentos e quando serão nossos próximos eventos.

141

festasquecuram.com.br
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Uma Proposta Para Lugares Sagrados da Natureza
Costumo recomendar às pessoas coisas pelas quais já passei,
processos conhecidos por mim. Quando indico algo ainda não
atingido, gosto de citar as fontes, na maior parte das vezes, dos
Mestres Autorrealizados. Dessa forma, minha proposta para vários
Lugares Sagrados da Natureza é a realização, neles, de Festas que
Curam. Por vários motivos, dentro de um formato bem específico.
Nossa loucura chegou ao ponto de termos sido, cada vez mais,
afastados, inclusive por força de lei, da natureza, especialmente das
nascentes dos cursos de água. O ser humano ficou tão ensandecido ao
ponto de ter sido proibido de chegar perto das nascentes, pois tem
destruído quase toda a natureza da qual se aproxima. A resposta de
cura é voltarmos para a natureza em ambiente controlado, por
períodos curtos e com atividades e propostas previamente estabelecidas, de modo a resgatarmos a memória da conexão com tudo o que
existe, nosso poder interno, a capacidade de regeneração e
autorrealização, o modo de interagir sem destruir, ao contrário
preservando e resgatando.
Conheço lugares específicos para isso e, com certeza, existem
milhares ainda não conhecidos por mim também excelentes. É uma
tarefa gigantesca a ser realizada por bilhões de pessoas em vários
pequenos grupos, de forma gradativa. O objetivo é reunir as pessoas
em Lugares Sagrados da Natureza, de preferência com cursos naturais
de água, em eventos de dois a doze dias, em pequenos grupos,
inicialmente entre 50 a 3.000 pessoas, dependendo das condições de
cada local, força e estrutura de cada evento, em pequenos
acampamentos, vilas ou aldeias eco e sustentáveis especialmente
montadas para esses dias.
Condição básica para esses encontros é o fato de, ao término do
evento, o local ser deixado com o menor grau e índice de impacto
ambiental possível. Deixando a natureza novamente quieta para se
recompor, pelo período necessário, até o mesmo local estar em
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condições novamente de receber outro contingente de pessoas. Com
estruturas bem montadas, todo o lixo reciclável gerado durante o
evento deve ser levado de volta para de onde veio e direcionado
adequadamente. Caberá à natureza processar o que ficar de resíduos
orgânicos previamente deixados para compostagem, recompor-se nas
áreas desbastadas para montagem de camping e trilhas, sedimentar e
harmonizar as energias vibracionais mexidas no lugar durante o
evento. Apenas e tão somente isso. Tudo o mais deve ficar novamente
do mesmo jeito de antes do evento começar.
O retorno aos centros urbanos após essas vivências com todos os
direcionamentos abaixo descritos, acorda e desperta as pessoas,
ancorando e mexendo toda a força necessária para a realização de tudo
proposto neste livro, inclusive a gradual e progressiva desconstrução
das cidades.
Os direcionamentos para a realização desses eventos estão descritos
abaixo. O desdobramento de muitos deles, seus porquês e explicações
de como funcionam estão descritos no texto O Poder do Festival
Trance:
 Dentro de um contexto de natureza abundante, envolvente e
totalmente isolada do contexto urbano cotidiano, incluindo aí
inclusive a ausência de sinais de linhas celulares, permitindo um
aspecto de imersão profunda e desligamento das questões
corriqueiras, principalmente dos problemas do dia-a-dia;
 Sem presença de bebidas alcoólicas. Este ponto é muito
importante, pois o álcool anula a consciência e isso vai contra os
princípios do tipo de cura evocado nessas festas. Embora não
sejam Festas “caretas”, podendo inclusive haver a utilização de
Medicinas Sagradas. O não álcool pode ser melhor entendido ao se
ler o capítulo anterior “Legalização do Uso de Todas as
Substâncias Psicoativas” [pág.238].
 Profundidade e qualidade de convivência entre as pessoas;
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 Disponibilidade constante de todas as opções: isolamento /
relacionamento, agitação (pista de dança) ou descanso (barraca,
chill out), água, terra, fogo, ar, dentre tantas outras. De dia ou de
noite;
 Entendimento e manifestação das Vivências Místicas, da Cura, da
Expansão de Consciência, dos Estados Alterados de Consciência e
dos Transes;
 Ressonância – meditação; nutrição vibracional; controle do corpo
emocional e da memória celular; Controle do corpo mental através
da intenção, programação e acesso aos 4/5 do cérebro que contêm
o inconsciente; Utilização de mantras e harmonização por meio de
ondas sonoras;
 Respostas de Cura integradas às 5 Defesas de Personalidade –
aceitação e acolhimento; abundância; cultura de paz e nenhuma
disputa; liberdade; flexibilidade e realidade;
 Dissolução da ilusão da sociedade alternativa;
 Cura coletiva;
 Desenvolvimento do espírito crítico e consciência.
 Para os eventos já maiores e grandes e já realmente configurados
como festa, estrutura contendo: Praça de Alimentação; Comércio,
serviços e áreas especiais de artes e conferências; Camping;
Banheiros ecológicos; Estacionamento; Natureza intensa e
inserida; Decoração especial. Para eventos ainda menores e mais
parecidos com imersões de grupo, a configuração é outra e falamos
mais sobre isso logo após estes tópicos todos;
 Música 24 horas por dia durante a fase de pico do evento, com os
devidos momentos / dias de aquecimento e desaquecimento. Uma
pista principal com Trance e um Chill Out (área de descanso).
Como pode ser difícil esta configuração para eventos menores e no
começo da fase de crescimento deste projeto, também são
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aceitáveis, nesses casos, músicas elevacionais de uma forma em
geral, músicas de trabalho espiritual e de instrução, não implicando
isso em serem caretas ou sem marcações com batidas fortes e
ritmos intensos sempre que necessário ou possível;142
 Presença constante do aspecto ritual, tribal e de celebração de todas
as possibilidades da existência e da manifestação do que é e do que
representa cada um de nós;
 Imantação do sagrado em tudo, especialmente da pista de dança;
 Manifestação do Chamado Mítico143;
 Celebração:
 Do sol;
 Da lua e da noite;
 Dos 4 elementos;
 De Gaia enquanto organismo vivo agindo e reagindo dentro de
um equilíbrio dinâmico com tudo o que está dentro dela,
inclusive nós, seres humanos nela nascidos e dos elementos
dela constituídos, bem como do que está em seu ambiente
externo, como é o caso do sistema solar e demais constelações,
142

Para exemplos das músicas das áreas de descanso, e ainda algumas um
pouco mais agitadas aqui e ali, ouça esses dois canais da DI.FM: Lounge e
Chillout.
143

Chamado Mítico: Os seres luminosos que viajaram para ajudar a GAIA
concordaram em AVIVAR uns aos outros a lembrança. Assim, essas sementes
estelares deixaram códigos em várias formas, como sons, cores, luzes,
imagens, palavras e símbolos, uma ressonância vibracional, que as ajudaria
a recordar seu compromisso com a luz. Ficou estabelecido que essas chaves
codificadas apareceriam em todas as partes: na arte e na música
vibracionária, em olhares penetrantes, em conversações e sentimentos, tudo
criando um profundo desejo de despertar e chegar a ser A ENCARNAÇÃO
DO AMOR.
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galáxias e entidades do universo já conhecido (e mesmo
também as desconhecidas...) pela ciência humana;
 Da opção pela vida. Pela vida viva, vibrante e alegre.
 Religiosidade sem sacerdotes;
 Elevação energética;
 Sensualidade verdadeira e não dissimulada;
 Magia da dança;
 Aspecto da vigília na pista de dança, no som, na música e na
dança;
Numa das comunidades das quais citei ter participado, levei esta
proposta das festas terapêuticas e fui rechaçado por isso. Dentre outras
coisas, ouvi as pessoas dizerem não querer levar as pessoas para
aquele local privilegiado da natureza onde a comunidade se
encontrava instalada, queriam aproveitar aquilo mais sozinhas e
isoladamente. Sei ter havido muita confusão e má compreensão da
proposta além de disputas de ego, inclusive da minha parte, antipatias
e demais desafios tão comuns dos relacionamentos humanos. Achei
triste e senti não ser ali o local adequado para esta proposta e entendi
sobre a necessidade de amadurecer e gestar ainda várias outras coisas
e isso vem sendo feito incessantemente.
Também são válidos trabalhos de grupo e imersões não configurando
exatamente festas. Especialmente até termos toda a força necessária de
várias formas para essas acontecerem com todo o seu potencial.
Aprendi serem os trabalhos de atendimento terapêutico convencionais
dentro da rotina e das cidades muito importantes, entretanto, muitas
vezes, é necessária uma configuração muito além de 50 minutos
convencionais, ou um pouco mais, para o espaço de atendimento. A
abordagem também com técnicas previamente estabelecidas pode ser
providencial. Mas a configuração permitindo convivência prolongada
e rodas de cura de acordo com aquilo que aparece e se mostra a cada
momento, é imbatível.
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Um dos propósitos dessas festas e grupos terapêuticos é as pessoas
resgatarem a memória ancestral de como é conviver em harmonia com
tudo o que existe, terem Amostras Grátis de Paraíso e voltarem para
suas casas nos centros urbanos tocadas e transformadas, após terem
passado pela experiência de encontro, clareza e certeza dentro de si de
modo a cada célula de seus corpos dizerem “Quero mais”. Ir para a
natureza e relembrar como é ser um com tudo existente e quais as
formas de viver integrado consigo e com a natureza. Resgatar o
respeito pelo tempo natural, ancestralidade, harmonia consigo, o outro
e a natureza. Inspirar-se em como transformar as cidades para o
modelo vivido dentro dessas experiências e se comprometer profundamente com essa revolução de transformação em todos os níveis. Ter
um mundo melhor para si e para o outro agora. Garantir uma herança
digna e abençoada para nossos descendentes e gerações futuras.
O modelo das festas nos traz a lembrança do crescimento harmônico
conjunto. Ninguém faz uma festa sozinho. União na diversidade é um
dos aprendizados mais importantes. Amar e respeitar o diferente e o
diverso.
Veja o vídeo Trance Gayatri mostrando um pouco a energia desta
proposta.
O projeto das Festas que Curam da Vivência em Cura está em
andamento. Quando ouvir o chamado, se dê esse presente e participe.
A Missão Planetária vem em Paz.

Bandeira da Paz
307

Aspectos Sociais da Cura

Manifesto do Povo da Terra

O que queremos aqui. Quem vem para nascer aqui.
Todos aqueles ainda ligados, querendo e pensando em roubar de
alguma forma, passar spam, disseminar vírus na rede, hackear as
coisas (salvo apenas caso de defesa pública contra os justamente aqui
enquadrados), quer sejam pessoas, empresas ou nações, Despertem!
Vocês fazem parte sim. Todos fazemos e faremos. Mas seus
desmandos e inconsequências, inconscientes ou não, estão precisando
de uma integração e a indução harmônica para isso já está em curso.
Não é mais tempo e não há mais lugar na Terra para isso. Vocês têm
sim o direito. Apenas é hora de se transformar quem aqui quiser ficar.
Alguém vai colocá-los pra fora? Não. Vocês apenas não vão mais
querer ou conseguir ficar. A vibração de Gaia está aumentando.
Baixas frequências não vão mais conseguir permanecer ou
reencarnarem aqui. Apenas isso. Não sabemos ainda em quanto tempo
isso ocorrerá até um próximo estágio de estabilização. Mas é algo
assim naturalmente em todo o universo e está em curso aqui de um
estágio para um próximo. Já está em andamento. Aperte o cinto.
Risos.

308

Vivência em Cura.com.br

Queremos aqui espíritos que compreendam, respeitem e honrem com
harmonia o Jogo do Encantamento do Sonho, o Transe Coletivo
passado aqui.144
Sigam para onde estão as mulheres e as crianças. Na força, orientação
e no norte delas está a sinalização para a vida. Se você quer e procura
por isso, segura o rumo.
Ao vir encarnar, não procure por casais transando. Procure por uma
mãe em estado meditativo e se aproxime dela. Escolha um corpo e
uma família que te queiram. Um país, povoado e região de paz e
justiça.
Se quer e ainda precisa de guerra, se você quer se explodir ou explodir
outros seres e violência, aqui não é mais o seu lugar, há outros
mundos prontos para isso e precisando de você. Siga em fé para aonde
suas necessidades são necessárias e onde tem o ambiente adequado
pra ti.
Gaia é Pura em Luz e Harmonia. A primeira luz ilumina e muitos
sentiram a luz de Gaia. A segunda aquece. E muitos foram aquecidos
pela luz dela. Entretanto, a terceira luz queima e garante todas as
transmutações. Se não está pronto para ancorar a alta frequência e
insistires em se aproximar, serás transmutado pelo fogo e terá nova
chance de achar o mundo adequado pra ti em outras realidades e
universos locais.
144

É importante você saber o conceito de Transe utilizado aqui. Os transes
podem ser considerados estados contínuos de percepção alterada, podendo se
manifestar consciente, inconsciente, ou semiconscientemente, por quem os
vive. Saber entrar em transe ou se induzir a eles conscientemente, e com
responsabilidade pessoal acima de tudo, pode ser um processo de exercício
poderosíssimo para a pessoa aumentar o seu poder de se manter dentro do seu
próprio eu, do seu caminho, do seu “movimento”, sem ser dele tirado ou
desviado por outras pessoas, quer voluntária ou involuntariamente [Veja mais
a este respeito no texto “O Processo de Cura – Surtos / Transes / Quebra de
Frequência”].
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Quer crescer no amor ou nele já é formado? A chama lhe chama aqui.
Gaia tem por missão exportar Amor para todo o Universo.
Vamos esperar o que há de vir. Preparados pra seguir.
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Negados à Beleza, Expostos à Força
Suponha um mundo, um planeta,
assim como o nosso, dividido em
países. Suponha ainda que um
determinado país possua a
hegemonia da força, do poder
bélico, das armas. Se esse mesmo
país sucumbir à tentação de
também ser o juiz da aplicação
dessa força, o caos e a rota de
colisão estarão traçados e em
andamento.
O poder de raciocínio, de
deliberação, para haver o
equilíbrio Yin/Yang deverá estar em outras mãos: na mão da intuição.
Assim como precisamos da beleza e poder da atração feminina
encantando o mundo, precisamos também da força masculina.
Entretanto, se os homens fortes se julgam também no direito de
aplicar a sua força a partir da decisão de suas próprias mentes, haverá
o desequilíbrio e o caos: a definição da propriedade, inclusive sobre o
outro ser humano (e não apenas a escravidão, mas também a
subserviência afetiva, emocional e sexual); o estabelecimento de
reserva acumulada e estagnada de riqueza; a desigualdade de
distribuição; e ainda tantos outros males.
Precisamos serem todos os homens fortes e todas as mulheres bonitas,
mas que a intuição feminina esteja à frente das decisões dos rumos
sociais e políticos e a força masculina na execução dessas diretrizes
traçadas. Assim haverá equilíbrio, pois as decisões terão de se adequar
à capacidade de execução.
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Que todos os homens sejam fortes, mas de uma força integral e não
apenas da força predominante até ontem, estabelecida sobre o medo e
a fraqueza interna e profunda. Precisamos de homens integralmente
fortes, na base e nas alturas. Que tenham proporção em seus corpos e
não apenas montanhas sobre pernas finas. Que sejam fortes também
quando sozinhos, não precisem se apoiar em fachadas sociais ou
máscaras de personalidade.
Que todas as mulheres sejam lindas, não apenas em curvas de quadris
irresistíveis, mas também em seus propósitos e em sua dignidade em
utilizar seu poder interno de sedução. Que sejam todas equilibradas a
ponto de não precisarem lançar mão da sedução para cobrir complexos
de rejeição, inferioridade ou qualquer outro medo. Que possamos
construir um mundo onde todas elas possam se mostrar totalmente
nuas, sem armaduras e ainda assim estejam seguras para se
apresentarem ingênuas, pois não haverá nenhuma necessidade de ser
de outra forma.
Versão 3.5 | Conteúdo Atualizado em 15/09/2019 | 1ª Versão: Junho / 2003
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Referências & Indicações
– Veja na página da Vivência em Cura os comentários sobre cada
indicação e também os links disponíveis –
Textos, Livros e Vídeos da Vivência em Cura
Vídeo Aprenda + Rápido;
Série de Vídeos Aspectos Sociais da Cura;
Máximo Potencial – Curso On-line de Libertação Emocional para
Curar Sua Vida;
Estruturas de Defesa de Personalidade;
Dissolver a Competitividade;
Livro Caminhos da Cura;
Dissolução de Medos;
Slide Show Quem é Você;
Constelações Sistêmicas;
Alinhamento Sistêmico;
Vivência Mística;
Respiração Para Curar a Sua Vida;
Brincadeiras & Cura;
Livro A Mente que Cura – Programação Mental;
Sexo e Expansão de Consciência;
Livro Caminho da Prosperidade;
Vídeo EFT para Dinheiro;
Regressão;
Livro Práticas de Cura e Expansão de Consciência;
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Locais de Poder.
Outros Textos Indicados







Análise do Filme Matrix;
Lembranças da Atlântida;
Energia Ponto Zero;
Para que o Amor dê Certo;
O 100º Macaco;
Mantra – A Palavra Sagrada;

Palestras em Áudio de Leslie Temple
Considero essas 26 palestra simplesmente um Guia Para a Iluminação:
 Gratuitas: A Cura do Coração e Impecabilidade;
 Guerreiro Espiritual (embora o nome seja peba, ainda nessa
egrégora fedorenta da guerra, o material é incrível);
 Os Sete Portais Para o Despertar Espiritual.
Livros








Luz Emergente – A Jornada da Cura Pessoal – Barbara Brennan;
O Fator Maia – José Argueles;
Amar e Ser Livre – Prem Baba;
Para que o Amor dê Certo – Bert Hellinger;
Conflito e Paz - Uma Resposta – Bert Hellinger;
Conversando com Deus – Vol. 3 – Neale Donald Walsch;
1984 – George Orwell – Deste livro há uma resenha em vídeo
disponível no canal do Youtube Seja Uma Pessoa Melhor;
 O Casamento do Espírito – Leslie Temple;
 Conflito e Paz – Bert Hellinger;
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A Sabedoria do Evangelho;
Iluminação Espiritual – Dureza Pura – Jed McKenna;
Livro Orange de Meditações – Osho;
Pedagogia Sistêmica – Tarso Firase;
O Alimento dos Deuses – Tenrece Mckenna;
A Semente de Mostarda – Osho;
A Simetria Oculta do Amor – Bert Hellinger;
Constelações Organizacionais - Klaus Grochowiak e Joachim
Castella;
 E-book gratuito Introdução à Permacultura – Ipoema.
Vídeos Youtube















O que são Direitos Humanos;
As 10 Estratégias De Manipulação Das Massas – Noam Chomsky;
A História das Coisas;
Carro Movido a Ar Comprimido;
Motor Magnético;
1º Carro Movido a Motor Magnético;
O Olho de Hórus – Pirâmide a Máquina Quântica;
O Livro Tibetano dos Mortos;
O Povo Contra o Sistema Escolar;
O Trabalho Não Precisa Ser Uma Tortura;
Escolas Matam a Aprendizagem | Murilo Gun | TEDxFortaleza;
Estado de Flow ou de Fluidez;
Maconha | Ciência sem Vergonha | Prof. João Menezes;
Maconha faz bem? Devemos legalizar? - Prof. Dr. Sidarta Ribeiro Legalização e Descriminalização.
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Série O Olho de Hórus
 Parte 01 - Escola de Mistérios;
 Parte 02 - Osiris, o senhor da reencarnação;
 Parte 03 - A Esfinge, a Guardiã do Horizonte - Precessão dos
Equinócios;
 Parte 04 - A Flor da Vida;
 Parte 05 - Pirâmide - O Complexo de Cristal;
 Parte 06 - Pirâmide - A Máquina Quântica;
 Parte 07 - Dendera, O Amanhecer da Astronômia;
 Parte 08 - O Caminho da Compreensão e os Níveis de Consciência;
 Parte 09 - O Portal de Liberdade;
 Parte 10 - O Princípio Feminino.
Sites
 LEAP - Agentes da Lei Contra a Proibição das Drogas;
 Democracia Direta;
 Dhamma.org;
 The ZeitgeistMovement.
Slide Show
 A Totalidade – Moacir Amaral;
Filmes





Lutero;
Ram Dass – Graça Feroz;
Quebrando o Tabu;
Cortina de Fumaça;
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Baraka;
Home – Nossa Casa;
O Renascimento do Parto;
Orgasmic Birth;
O Avatar;
A Profecia Celestina;
O Buda;
O Turista Espacial;
Documentário Zeitgeist: Moving Forward;
A Humanidade Vista do Espaço.
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Sobre o Autor e esta Publicação
Luiz Antonio Berto
Idealizador da Vivência em Cura e do Festas que Curam.
Desenvolve estudos e práticas de cura e expansão de consciência,
tendo formação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
– e cursos técnicos de Quiropraxia, Bioenergética Emocional,
Massagem Terapêutica e Constelações Familiares e Sistêmicas. Em
2000, passou por uma série de experiências místicas sucessivas que o
levaram a deixar o mundo dos negócios corporativos para se dedicar
integralmente à área holística.
Além desse período de dedicação profissional integral, sua jornada de
encontro pessoal já contava com um trabalho de desenvolvimento
prévio de pesquisas e experiências desde 1995.
Biografia mais extensa e sempre atualizada disponível no site da Vivência em
Cura. Autodepoimentos no livro Caminhos da Cura sobre sua história com
respiração consciente, regressão e dissolução do medo. No livro Libertação
Emocional – Um Manual para Curar Sua Vida, autodepoimento sobre a
experiência com diversos canais de cura e com a EFT, A Acupuntura
Emocional sem Agulhas. No livro Aspectos Sociais da Cura, autodepoimento
sobre despertar de consciência espiritual, aspirações da infância, áreas de
interesse e percurso até a manifestação do Festas que Curam como maior
contribuição harmônica para tudo o que existe, como esse modelo pode ser
praticado por todos aqueles que assim o sentirem em seu coração e em ressonância com todos os outros modelos igualmente, dentre outros aspectos, com
o propósito de resgatar a realidade, verdade e amor de e para todos os seres.
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Projeto Vivência em Cura
O Projeto Vivência em Cura tem a finalidade de difundir experiências
reais e acessíveis de cura, a partir da experiência e estudos de seus
participantes.
Suas manifestações mais expressivas até o momento são o site
vivenciaemcura.com.br e esta série de publicações, contando ainda
com Grupos de Estudos e Práticas, Eventos, Festas Terapêuticas e
novos modelos de Compartilhamento da Informação.
Participe desta iniciativa. Você é bem vindo(a)!

Coletivo Festas que Curam
Ferramenta mais poderosa, harmônica, ressonante e amorosa da qual
temos notícia para o bem e resgate de todos os seres.
Em festasquecuram.com.br:


Fundamentos e Âncoras;



Aquisição de Habilidades, Superação de Desafios;



Manifesto do Povo da Terra;



Conteúdo Gratuito – Bases Profundas;



Próximos Eventos;



Mural Eventos Anteriores;



Depoimentos
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Série Vivência em Cura
 Caminhos da Cura
 A Mente que Cura – Programação Mental
 Um Manual para Curar a Sua Vida – Libertação Emocional – EFT
do Básico ao Intermediário
 Aspectos Sociais da Cura
 Práticas de Cura e Expansão de Consciência


Lidando com Sentimentos – Em desenvolvimento
=> Trechos preliminares disponíveis no site do Projeto



Vá Além – Em desenvolvimento
=> Itens já propostos com trechos preliminares disponíveis no site:

Função e Poder dos Rituais
Longevidade / Imortalidade
Textos Sagrados, Seres Iluminados e Avatares
A Condição Humana
Atividade Física
Nutrição para a cura e a vida
Percepção do Tempo / Tempo Natural
Estados Alterados de Consciência
Computadores e Cura

Volumes Especiais
 Caminho da Prosperidade


Xamanismo Hi-tech – Atualmente disponível no site como “O Poder do
Festival Trance”

E-Books de capítulos de Caminhos da Cura
Disponíveis em agbook.com.br/authors/63801:
 Respiração para Curar a Sua Vida
 O Processo de Cura
 Integrando os Sonhos
 Locais de Poder
 Brincadeiras e Cura (distribuição gratuita pelo site)
 Proteção Energética
Distribuição gratuita pelo site da Vivência em Cura:
 Defesas de Personalidade
Conteúdos Gratuitos e Completos no Site
 Quem é você
 Regressão
 Vivência Mística
 Consagração Pessoal
 Livro Aspectos Sociais da Cura
 Vídeo Aprenda EFT em 7 Minutos
 Vídeo EFT Para Dinheiro
 E muito mais...


Contribua e Participe
Gostou deste livro? Então, participe e contribua adquirindo os Cursos
e Produtos da Vivência em Cura para que mais conteúdos em versão
preliminar possam crescer e chegar a um desenvolvimento como o
deste livro mais rapidamente. Veja alguns deles:
 Atividade Física Não Competitiva;
 Função e Poder dos Rituais;
 A Medicina dos 4 Elementos;
 Tempo Natural;
 Nutrição para a Cura e a Vida;
 Textos Sagrados, Seres Iluminados, Avatares;
 A Condição Humana;
 Estados Alterados de Consciência;
 Aspectos Legais da Cura.
Acesse a Página de Contribuição da Vivência em Cura.

