
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEU MUNDO MISTERIOSO  
(Uma jornada de autocompreensão) 

  



Aqui começo uma jornada magnífica. Meu mundo misterioso está          

disposto aí, e é básico, ainda nunca desbravado. É uma constante não            

descoberta, é a ciência do mundo sem conhecimento alheio. É flor           

cheia de néctar exposta aos goles da mais faminta das abelhas. Meu            

mundo misterioso é escuridão sem visão, mas a espera de contemplar           

a imensidão da luz. Minha nova aventura começa por desbravar este           

mundo misterioso - uma jornada de busca por compreender um          

mundo interior. Onde nada foi descoberto, e tudo está em ruínas           

escondidas dos olhos simplórios. Penso todos os dias naquilo que          

poderá ser considerado propósito da vida, existência com ou sem          

sentido de nossa inteligência. Mas a resposta está nesse mundo, no           

meu mundo, onde conheço tão pouco, pois cada indivíduo possui sua           

própria realidade sobre o mundo, portanto busco compreender a         

Realidade, através do meu próprio mundo, que aqui ainda é          

extremamente misterioso.  

O que sei sobre, é que se me aventurar em procurar saber sobre as               

coisas desse mundo, muito provavelmente passarei a compreender        

grandes questões filosóficas sobre a minha vida, e poderei acalentar          

o sofrimento que vive dentro de mim. Mas primeiramente preciso          

formular as questões certas, pois se sabe que existem filosóficas          

questões importantes que geram respostas bem aproveitáveis. Por        

esta causa conto com a justa presença de Caíque - meu personagem            

psicológico - para formular as questões corretas, e guiar o diálogo           

com suas intromissões. Portanto parto para dialogar e observar as          

experiências de vida que conservo para construir subsídios para as          



respostas de importantes questões, que buscam elucidar meu ser, e          

prover consolação ao meu sofrimento.  

 

CAPÍTULO I - O PROPÓSITO DA VIDA 

 

CAÍQUE: O propósito da vida, como simplesmente a condição para          

qual usamos o combustível do tempo, entre estas imprestáveis - ou           

raramente não - relações humanas, e construções intelectuais        

humanas é desígnio histórico da espécie a qual pertencemos, desde a           

iminência do sapiens sapiens. É facilmente percebido dentre aqueles         

arrebatados pela retórica, que o medo humano coletivo à base de           

sua confusão moral introduziu ao mundo e à natureza, a hediondez           

de sua maldade.  

A moralidade do humano, poucas e pontuais vezes fora alinhada           

exatamente com a moralidade da natureza do indivíduo, e os          

particulares incidentes não foram suficientemente capazes de       

elaborar tecnologia para superar o avanço dos 'ignorantes de si',          

pois suas guerras produziram ciência, engenharia e modernização.        

Porém não é necessariamente visto nesses avanços, o        

acompanhamento da população comum dessas sociedades, que se        

desvinculou desses problemas científicos, cheios de métodos e        

padrões técnicos. O mundo ‘pop’ não acompanha os avanços         

científicos, e segue com sua moralidade, nem cedida à moral da           

natureza do indivíduo, e nem deleitada no manto do conhecimento          

científico.  



Frente a isso, temos uma massiva população em depressão moral,           

sem sentido de propósito de vida, fixando seus objetivos à base de            

sonhos e devaneios, outras vezes até à base de manipulações          

arquitetadas, trilhando caminhos perdidos, como coelho solto em        

milharal, extraviado aos ventos sem direção, e torturado pelo Sol          

quente no couro da cabeça.  

 

O questionamento sobre o saber do propósito de vida vai bem           

adiante. É necessário que se resolva um assunto muito mal resolvido           

pela sociedade ocidental contemporânea (qual é o contexto social em          

que estou inserido): a existência de um Deus criador. Um Deus           

criador existindo, o propósito vai se acercar sobre o que ele tem            

projetado para a humanidade. Aplicando uma lógica filosófica, se         

Deus criou o homem e a mulher, teve que ter tido alguns cuidados             

para que estes não se perdessem sobre qual seu objetivo na vida.            

Com certeza parte desses cuidados seria deixar, de alguma forma          

relevante, claro sobre o que Ele pensa e sobre como é Sua atitude.             

Não imagino uma crença em um deus que não se pode entender seu             

método de agir. A ética da vivência humana seria inteiramente          

baseada na ética de Deus. Muito possivelmente sempre existiriam         

frases como “semelhança de Deus com o Homem”, para que este           

homem possa se sentir representado nesta relação divina, e assim          

para poder estabelecer uma conexão real com seu Deus. Também é           

bem provável que houvesse algo tangível, e legível, sobre como          

Deus agiria. Vejo como a persona de Jesus, por exemplo, um           



pertinente modelo ético da conduta divina. Escrituras, sobretudo        

relatando a conduta de ‘personas’ divinas, seriam formas quase que          

perfeitas de simular uma maquete de como seria Deus e como ele            

agiria em qualquer situação terrena. Por isso haveriam aqueles que          

pudessem acreditar - no sentido de ‘dar crédito’ ou ‘oferecer a fé’ -             

em escritos vinculados a este modelo divino. Também seria         

necessário que este Deus se fizesse presente na vida humana. Que           

deixasse parte de sua sabedoria para contemplamento humano.        

Assim, decerto, o ser humano criaria instituições, sociedades,        

comunidades e grupos com o intuito de ali manifestar e se relacionar            

com esta sabedoria divina. Então, regras teriam que ser impostas,          

para que o homem e a mulher possam ter um rumo ‘certo’ a seguir.              

Seria explicado que haveria um caminho certo, o caminho. O único           

caminho que levaria para a divindade, e para o bem eterno. A palavra             

‘eternidade’ também seria muito utilizada. Já que o ser humano,          

normalmente, não é capaz de se sentir seguro sobre a vida sabendo            

que tudo tem limite, até mesmo a própria vida. O limite incomoda o             

ser humano, como as regras de outros homens. Mas haveria regras           

que todo e qualquer ser poderia seguir. Pois não seriam de outros            

homens, mas seriam de Deus. Pregações sobre o divino e o quanto o             

eterno pode ser glorioso, seriam disseminadas sobre o mundo do          

pequeno homem. Mas logo viria o contraponto. O pé de planta azul.            

Logo se ouviria também frases como: “tem-se o único, mas é o mais             

doloroso”. E então todos os que seguiriam as ‘regras’ deste Criador,           



almejando um lugar em sua divindade, teriam de se acomodar com o            

sofrimento do mundo. Ora, pois, vitórias só acontecem após batalhas. 

Em minha visão, logo se observaria ali pessoas escravizadas por suas           

crenças, e ainda adorando a escravidão - escravos apoiadores de sua           

escravidão. E perceba que aqui nem me atrevo em criticar a           

escravidão. Vosmecê és capaz de julgar por sua própria perícia. Mas,           

de alguma forma, a escravidão cobraria algo de seus fiéis, e não            

retornaria recompensa, claro. Penso que o imposto cobrado pela         

escravidão da crença é justamente a vivência do propósito que Deus           

teria criado. Como que o valor pago pelo escravo ao senhor, seria sua             

pópria escravidão. E ao negar esta condição, um castigo certo para           

este estará o esperando. Cada segmento seria responsável por         

dissertar seu próprio tipo de castigo misterioso. Cada grupo,         

comunidade, sociedade, igreja teria sua própria forma de cobrar o          

imposto aos fiéis. E pagar o imposto, seria viver o tão sonhado            

propósito da vida humana. Portanto, haveria múltiplos propósitos,        

onde os engaiolados disputariam com os vendados. E tentariam         

propor suas chances de estarem certos. E a lama se misturaria com o             

lodo. Mas, ao menos, haveria propósito de vida apresentado, bem          

visto e disposto para todos.  

Por outro lado, poderia algum deus criador não existir, na           

realidade. E o rumo do pensamento sobre o propósito da vida seria            

totalmente divergente. Alguns podem se descansar no consolo de que          

na vida não há sentido, e que o propósito dela seria basicamente            

vivere. Mas não sou como esses descrentes. E nem sou crente, na            



realidade. Estou por fora disto tudo, prefiro não comer este arroz.           

Penso que teríamos sim sentido na vida, e cada comum persona é            

capaz de alcançar o seu reconhecimento. 

Mas, concordo com a sua indagação, Caíque, o ser-humano como           

espécie tem se perdido e misturado em destinos avacalhados. Se em           

toda essência do propósito da vida humana, não considerarmos         

algum deus criador - e é a consideração de meu apego - realmente             

teremos que discutir sobre um rumo lógico, em comum com a           

natureza e a essência evolutiva da humanidade.  

 

CAÍQUE: Acredito também no rumo intermediário, possível a        

qualquer humano que busque conhecimento, ou que seja assim o          

introduzido. Pois muitos seres conservam em seus anseios, a         

necessidade de viver um propósito. Alguns definem seu objetivo de          

vida facilmente, e daí segue sua caminhada adstrita ao seu desejo.           

Acredito necessariamente que a formação dos nossos objetivos de         

vida, são provenientes de nosso desejo - aquilo que sonhamos          

contemplar ao longo da jornada da vida. Sem dúvidas, aqueles que           

acomodam em seus corações sonhos imagináveis, estarão inclinados        

e influenciados a dedicar sua vida em propósito da realização destes           

sonhos. Mas somente quem sonhar lucidamente, ou quem não sonha,          

pode ter a chance de vislumbrar o verdadeiro propósito da vida.           

Qual é decepcionantemente simples. E sua simplicidade não exclui         

sua importância. Sua importância é tanta, que dedicar nossas vidas          



para qualquer outro propósito, seria desperdiçar os poucos dias que          

temos na Terra.  

      Ora, portanto para o quê estamos vivos, nesse exato momento?  

Com relação a esta questão, acredito que o tempo nos fornece            

uma pista valiosa. Sua rigorosa pontualidade e sua paranoica         

infinita contagem, nos dizem muito sobre a vida. O que somos se não             

agentes respirantes deslizando na lona do tempo? Produzimos        

nossos próprios caminhos através do tempo, entendemos nossa        

existência gradualmente através do tempo. Aprendemos,      

compartilhamos, vivenciamos, experimentamos através do tempo.      

Ele é a nossa referência de seguimento da vida. E penso que existe             

uma característica isolada, extremamente fascinante no tempo, a que         

nos empresta uma valiosa dica: o tempo tenazmente não para. E           

além de não parar, de alguma forma, o tempo 'faz questão' de se             

manter infinitamente crescendo. Se um historiador pudesse calcular        

quantos minutos vivemos como humanidade, desde a gênese até o          

presente, iríamos presenciar um número, que está em constante         

crescimento. Portanto o tempo, a régua para a nossa vida, nos           

ensina a importância do crescimento.  

Paralelo a isso, temos alguns pontos na humanidade, que indicam           

coisa parecida. A reprodução, seria a mais facilmente apresentada.         

Pois, se a humanidade conserva por todo esse tempo enquanto          

tangível, a natureza do sexo como reprodução, pensemos nisso como          

uma constante e inevitável premência pelo crescimento. Outros        

pontos como nossa aparência, que possibilita uma ação poderosa da          



seleção natural nos humanos, nosso senso de justiça, para que o           

mundo possa ser justo perante a humanidade, empatia para que          

todos possam ter misericórdia, e senso comum para que afagar a           

discórdia, tonificam a proposta.  

Portanto, através de mera comparação, entre as sofreguidão         

humana pelo crescimento, e o fato do tempo tenazmente não parar,           

ou seja, manter o ponteiro sempre agregando mais tempo a          

ampulheta, o propósito de nossas insolentes vidas se mostra duma          

forma mais límpida. Claramente o objetivo de estarmos vivos, tem          

relação com a nossa incumbência em manter nossa espécie em          

genuíno crescimento. Mas não somente na quantidade, como        

também qualitativamente, isto é, assegurar que as gerações da         

humanidade estejam sempre em mudança. Portanto, afirmo       

acreditar que o propósito da vida, é necessariamente evoluir.  
Com a evolução, garantimos o crescimento qualitativo da         

espécie, e junto com o tempo, nunca deveríamos ter sequer freado.           

Mas não é isso que observo perante as sociedades que o ser humano             

formou no contexto social em que estamos inseridos. Pessoas         

realmente se preocupando com objetivos praticamente inúteis, como        

seus trabalhos manuais que apenas favorecem uma parcela de         

pessoas na iminência de pobrezas e desigualdades, ou com seu          

entretenimento e prazeres próprios que capacitam pouco, e que         

garantem experiências locais e isoladas, facilmente esquecidas ao        

curto prazo, vendidos à preço alto demais para uma recuperação          

satisfatória. Pessoas se atentando mais aos contos de fadas, do que           



às leis da natureza. E ainda, pessoas escravizadas, manipuladas e          

conduzidas, para uma vida sem espaço para pensar. Todo esse          

cenário, por inúmeras vezes na história do mundo, nos desviou do           

caminho do aprendizado. Evoluímos sim, mas lentamente,       

permitindo catástrofes como a corrupção e a depressão, caminhos         

que muitos devem optar por qual seguir, devido às suas vidas           

desafortunadas, produzidas por estratégias ou por acidente - ao qual          

ambos se mostram equitativamente cruéis.  

Esta evolução lenta sufoca muitos, criou a extrema pobreza entre           

as sociedades, permitiu a formação de lacunas psicológicas,        

obrigando uma parcela grande da humanidade carente e esquecida,         

a criar suas religiões e dogmas para assim preenchê-las. A lentidão           

nos deixou incapazes de aceitar nossos desconhecimentos como        

espécie, e também originou preconceitos e intolerâncias, a grande         

violência e as doenças psicológicas. A lentidão de como evoluímos,          

nos transformou na figura demoníaca que somos, para as outras          

espécies e para a natureza.  

Contudo, temos em frente algumas inevitáveis questões: o que          

faremos pois estas coisas? Se já compreendemos, o que fazer a           

posteriori? Primordialmente, o que se deve fazer, como indica o          

primeiro passo para evolução, é compreender a situação. Pois, nada          

se faz de prático, se não através da fidedigna compreensão. É           

presumível que alcançamos esta, ao analisarmos a vida conforme o          

dissertado. Portanto o próximo passo é agir. E como agir, deve ser            

um tema abordado, com certa dedicação, assim posteriormente. Por         



hora, refletimos sobre nosso propósito de vida, e a maneira com que            

estivemos abordando e praticando este assunto, ao longo da         

história, como espécie humana.  

 

CAPÍTULO II - A ESTRUTURAÇÃO DA EVOLUÇÃO       

HUMANA 

 

     Sem dúvidas, Caíque.  

É clara a importância da existência de um núcleo social reunido            

como seres estudiosos - comunidade filosófica e científica. Estes         

seres se propõem a compreender o funcionamento da vida, do          

universo em que vivemos e da mente humana. Representam         

necessariamente nosso conjunto de conhecimento acerca destas       

temáticas.  

Nos termos da nossa realidade e no contexto histórico-social em           

que estamos introduzidos, a humanidade organizou suas sociedades        

separando setores. Sua única característica exploratória - sua        

Natureza Exploratória que define nossa espécie como a única de vida           

inteligente na Terra - determina que sua maneira de organizar as suas            

importâncias, seja através da separação de partes. A divisão é a           

operação natural dos seres humanos. Nós sempre confiamos em         

dividir partes proporcionais para delegados em funções       

representativas da maioria - sendo estas justas, injustas, democráticas         

ou não. Esta é a forma com que escolhemos para distribuir nossas            

‘propriedades’ sobre o território terrestre. E, de natureza igual,         



distribuir também nosso conhecimento. Portanto, é delegado à uma         

comunidade parte - por vezes mínima - da sociedade geral, a           

incumbência de estudar os temas de máxima importância para a          

evolução da espécie.  

Tendo isto, ora, a humanidade forja o sequestro da sua própria            

sanidade, em benefício da liberdade de ser ignorante. Portanto se          

desprende assim de seus princípios evolutivos, aquietados       

confidenciando suas principais cartas do jogo a pessoas que nem          

sequer conhecem, ao menos suas crenças. Esta humanidade segue         

perdida aos ventos. Boiada espantada em passos largos. Permitidas a          

escolherem seus próprios rumos, definir seus próprios destinos. Além         

de qualquer lógica, lei, e fato. Humanos que foram permitidos a           

brincarem de deuses, massacrarem outros humanos por princípios        

unilaterais, encarcerarem outros humanos pela ordem de suas        

constituições unilaterais, escravizarem outros humanos pela      

preservação da produção de pertences unilaterais, ‘enreligiosarem’ a        

espiritualidade, como terríveis répteis impiedosos e brutais, buscando        

caça por esporte, pelo simplório prazer de se sentir no controle. Esses            

humanos querem explorar, escravizar, oportunizar, mas acima de        

tudo apropriar. Angariar valor às suas propriedades permite que         

possam estar sempre no jogo, e com muitas cartas favoráveis. Uma           

troca por si só, já cria a existência do valor, portanto o humano             

aprimora suas trocas, incluindo valores, para se manter sempre         

avantajado perante seus pares. A Natureza Exploratória fala bem         



mais alto do que qualquer bondade. E é este princípio que mantém            

esta humanidade na perdição que está.  

Este preceito da natureza humana, combinado com a livre          

ignorância de uma parte da humanidade, permitiu que só os médicos           

se preocupassem com sua saúde, só os dentistas se preocupassem          

com seus dentes, só os oftalmologistas se preocupassem com seus          

olhos, assim como só os advogados se preocupassem com sua          

conduta, só os juízes se preocupassem com suas ações, só os           

professores se preocupassem com o conhecimento, assim como só os          

astrônomos se preocupassem com as estrelas, só os microbiólogos se          

preocupassem com a higiene, só os meteorologistas se preocupassem         

com a temperatura, assim como só os filósofos se preocupassem com           

o pensamento, só os médiuns se preocupassem com os espíritos, e só            

os coveiros, se preocupassem com o mortos. Todo restante da          

população comum de humanos, exceto justas exceções, se        

preocupam mais com seus dinheiro, objetos, construções,       

dominâncias, rebanhos e sua libidinagem.  

Penso, exímio Caíque, que esta permissão deflagrada aos         

humanos representa o primeiro terrível desvio da humanidade, antes         

marchando em rumo coletivo à evolução da espécie, agora já          

desviada em seu primeiro percalço filosófico. Foi a primeira vez que           

algum conglomerado de pensamentos humanos, construído de forma        

autenticamente autônoma, entrou em sério conflito com um princípio         

da natureza humana. Houveram aquelas e aqueles honrosos que não          

sucumbiram, e se mantiveram firmes para o seguimento da evolução          



humana, pessoas que devem nos servir unicamente de exemplo de          

estilo de vida: pensadores.  

 

CAÍQUE: As pessoas mudam. Assim como conservadores dizem        

constantemente que tudo muda. Porém são exclusivamente as        

pessoas que são responsáveis pelas mudanças no mundo. Ora pois,          

uma xícara senta no pires, só se a mulher a soltar se assim o quiser.               

Conformemente é o mundo, que gira em torno de si, para nos            

oferecer a miragem do pôr do Sol. Que viaja entre as estações para             

nos presentear com praias ensolaradas e bonecos de neve. Assim          

pois, para além destas poéticas comparações, verdadeiramente a        

real noção de mudança vem a partir de um pensamento psicológico           

humano. Que portanto faz com que as mudanças perceptíveis aos          

nossos olhos, só realmente existem dentro de nossas cabeças. Porém          

ainda assim, indo além de uma noção psicológica humana, tudo ao           

redor da vida têm o dever de mudar, mesmo que toda a vida que não               

possui consciência não saiba disso. O próprio Tempo, a régua de           

medida da vida, muda. O Tempo está mudando, sempre aumentando,          

agregando grãos de areia à ampulheta. Portanto estamos sempre         

escorregando entre mudanças. Vamos construindo nossas atitudes       

casuais entre essas mudanças.  

O conjunto de mudanças que todas as pessoas promovem, em           

toda uma sociedade que está vivendo em soma, representa uma          

regra à esta mesma sociedade: a regra das coisas que são como            

deveriam ser. Esta regra dita necessariamente como tudo vai ser          



entre as pessoas desta sociedade. Necessariamente tudo: como serão         

os trabalhos, como serão as famílias, como serão as escolas, como           

será a cultura, como será a política, como será a moda, como serão             

as manifestações artísticas, como serão as leis da Constituição,         

como será o trânsito, como será a moradia, como será a economia,            

como serão os deveres e como serão os direitos.  

Todas as mudanças promovidas por todas as pessoas ao mesmo           

tempo, são o combustível que mantém essa regra funcional. Da          

mesma forma que o próprio combustível é a regra, de maneira que            

se utiliza da autocombustão como forma de se manter viva. Essas           

mudanças influenciam todas os jovens que começam a germinar na          

sociedade, construindo assim permanentemente uma fábrica de       

pessoas em mudanças, que podem na sua maioria serem facilmente          

influenciadas por estarem distantes dos princípios de sua natureza, a          

mudarem seus hábitos, gostos, opiniões, costumes, sonhos, desejos e         

prioridades, da forma mais lucrativa para quem se interessar lucrar          

- que é modelo de economia adotado neste contexto social - e que se              

dispuserem à tarefa de manipular. Ou seja, a regra da sociedade que            

prega a mudança em massa, cria várias ovelhas e alguns lobos, e            

junto a um sistema de caçada pela sobrevivência, várias ovelhas          

circulam em perigo pela sociedade. Pois não há nenhum         

discernimento em comum, não há providência para se voltar ao          

princípio evolutivo, que apenas pequena parte da sociedade -         

comunidade filosófica e científica - é capaz de suprir.  



Pois sendo fato a importância dessas mudanças, e o iminente           

perigo de manipulação em que a maioria das pessoas está disposta,           

precisamos refletir sobre como estamos fazendo nossas mudanças,        

sabendo que as fazemos ineviavelmente. Evoluir significa mudar        

para melhor. Portanto temos a necessidade de mudar para melhor, e           

não apenas mudar por mudar, ou talvez por estar sendo parte de            

uma massa manipulada. O que significa que sempre, em qualquer          

momento ou lugar, qualquer situação e plano, qualquer contexto e          

qualquer história, por mais expressivos que sejam, nenhum        

propósito ou motivo será maior do que optar pela opção que melhor            

se apresenta no momento. Nossa mudança, deve significar melhora,         

é algo extremamente difícil, porém importante para que o indivíduo          

possa rumar uma caminho de acordo com seu propósito de vida. 

 

CAPÍTULO III - O ESTADO DE MELHORA 

 

     Caíque, belas palavras.  

O Estado de Melhora é o momento de plenitude do ser humano.             

Pois afinal, primeiramente, a humanidade é incapaz de gerar         

perfeição. Mas não pelos seus limites ou fraquezas - pelo contrário, o            

humano é praticamente uma criatura sem limites. E sim, pelo fato de            

que o próprio conceito de perfeição é mera criação humana. E o            

conceito, na espinhosa realidade da vida, não é praticável - isto é,            

improvável. Mas além disso, a perfeição precede o estabelecimento         

da moda para todo e qualquer espectro sobre a vida. O humano seria             



deveras prepotente se tivesse a audácia de acreditar que conhece tudo           

sobre a vida, todos os espectros. Por tanto, pelo que é observável,            

para vários conceitos que rodeiam a existência humana perante a          

vida, não sabemos quaisquer fundamentos básicos, e a gama de          

possibilidades filosóficas tocam o infinito. Sendo assim, o conceito         

‘perfeição’, na realidade tanto é improvável, quanto é impossível.         

Existe apenas na imaginação humana.  

Agora sim, o ponto máximo que o ser humano consegue roçar, é o              

Estado de Melhora. Um status mentis em pleno compromisso com a           

premissa evolutiva, de estar disposto a tomar a melhor atitude,          

sempre. Tomar a melhor atitude não significa a atitude mais moral,           

ou a mais legal, ou mais prática, ou a mais benéfica. Não são             

objetivos tão ínfimos. Tomar a melhor atitude precede compreender         

sobre como se auto-estabelecer um indivíduo em Estado de Melhora.          

Um ser pensante que compreende as estruturas do seu corpo, e o            

funcionamento da sua mente. Pois, temos nosso corpo e temos nossa           

mente, e o pronominal possessivo não vem por acaso. Nos é           

oportuno pois isso tonifica a grande especialidade que é a espécie           

humana na face terrestre. Somos os únicos seres que conseguiram          

construir, além da realidade, um ser exterior ao corpo, chamado          

"Eu", que se apropria do corpo, e que é capaz de denominar as partes              

do corpo e mente, como seus súditos, ou sendo mais conservador,           

suas propriedades. Conseguimos enaltecer este ser, colocá-lo acima        

do mundo. Sua divindade é tão maior, que da sua exígua fonte da             

sabedoria, nascem deuses à encomenda, personalizados para cada        



gosto cultural, de múltiplas morais. Deuses engenhosamente       

arquitetados para afagar os anseios do desesperados, acalentar os         

loucos cheios de dúvida.  

Compreender essas singularidades, é o que permite a mulher e o            

homem ao Estado de Melhora. Pois, percebendo que vivem dentro          

desta carapaça do Eu - que fora antes dividido entre Ego e Superego             

por Freud - eles podem agora compreender mais sobre sua mente e            

seu corpo, os observando como duas ‘personas’ diferentes, com         

características igualmente distintas. O ser humano se depara aí, de          

contusa forma, com sua própria divindade. Acontece o que acredito          

ser uma Experiência Espiritual. É o momento que o criado olha para            

o criador, que o ser pensante observa a mente com suas próprias            

palavras, é o momento que eles conversam, que discutem sobre o           

passado, presente futuro do seu corpo.  

Corpo esse, conglomerado de átomos que geram moléculas, que          

geram células, que formam órgãos e tecidos, e o sangue e veias, e             

nervos e ossos. Corpo originado de um filamento de DNA, contendo           

as coordenadas estabelecidas como sorte num jogo de dados.         

Coordenadas que definem cor da pele, cabelo, organização dos         

dentes, altura, peso médio, tamanho e lubrificação dos órgãos         

genitais, tonalidade da voz, doenças e predisposições à distúrbios         

mentais. Ninguém escolhe estas tuas características. Porém, este é o          

teu corpo, lhe foi dado com a obrigação de mantê-lo vivo. Pois esta             

será tua moradia, tua casa. É dentro destas paredes que irás viver, e             

pensar, e chorar, e sorrir, e sonhar. E é onde unicamente terás a             



chance de lutar para realizar algum sonho. É neste corpo que o Eu             

conversa com a Mente. Portanto este corpo precisa continuar vivo.          

Mas como qualquer ambiente que se preze, também precisa estar          

saudável. Para que a conversa flua solta e clara. E que possam            

estabelecer laços, compromissos que negam a Natureza Exploratória,        

e se conectam com a natureza da vida.  

É justamente através desta conversa que o humano consegue          

trilhar seu caminho rumo ao Estado de Melhora. Ele tem a chance de,             

no campo mais favorável - ou seja, num corpo mais saudável           

possível - compreender a complexidade da sua mente: uma entidade          

pensante, autônoma, com seus próprios princípios e valores. É um          

diferente do Eu, mas igualmente importante. Pois seus princípios são          

simples, não controversos, são transparentes e honestos.       

Representam a receita de estar em pleno Estado de Melhora. Porém,           

para poder conhecer sua Mente, o humano deve se alfabetizar na           

linguagem que ela fala. É uma linguagem complexa, cada pessoa tem           

seu próprio dialeto. Pois as letras dos alfabetos são acontecimentos          

únicos da história de cada pessoa. Para aprender esta linguagem o ser            

humano precisa se dedicar, estudar, e ler a si mesmo. Precisa           

conhecer a si mesmo, e aí então irá conhecer seu próprio Deus.  

Creio que para que o humano possa evoluir, ou seja, garantir que             

a regra da sociedade baseada em suas mudanças esteja apontando          

para transformar e construir seus integrantes em seres em pleno          

Estado de Melhora, haverá a crucial necessidade de compreender seu          

corpo e sua mente. E da mesma forma, compreendendo seu corpo e            



sua mente, o humano irá conhecer a si mesmo, e poderá tomar            

sempre as melhores atitudes, influenciando suas sociedades a        

formarem ainda mais humanos com esta determinação, fazendo com         

que as sociedades estejam sempre mudando para melhor, ou seja,          

garantindo a evolução da espécie. A receita está na conversa entre o            

seu Eu e sua Mente, no mais perfeito estado do seu corpo. Para que              

haja esta conversa o humano precisa aprender a linguagem da sua           

mente, que consiste em compreender sua história e a da humanidade,           

compreender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Esta           

autocompreensão, é o que chamo de Espiritualidade.  

  

CAPÍTULO IV - PRINCÍPIOS DA MENTE 

 

CAÍQUE: Os princípios da mente são o verdadeiro mistério da          

humanidade. São simples, porém difíceis de serem interpretados,        

concordo. Eles representam a grande lacuna que os humanos         

carregam dentro de suas existências. Não há um ser pensante neste           

planeta, que não tenha que passar por experiências acerca de          

alguma força sobre-humana. Esta força, que seria tão capaz de          

superar a força humana, estaria incubada de retratar os grandes          

assuntos não respondidos pela humanidade, como a sua origem e a           

do universo, possíveis curas à partir de crenças, o rumo injusto que            

a humanidade trilha e porquê estamos sozinhos diante das infinitas          

galáxias refletidas em nossos olhos. Portanto, quando a humanidade         

se aflige com estas questões e não as consegue compensar pela sua            



antes escolhida ignorância libertadora - delegando a função de         

pensar sobre estas questões às comunidades filosófica e científica -          

se torna necessário a crença em uma força que possa ter mais            

capacidades do que estes próprios ignorantes, e até eles são          

humanos o suficiente para compreender isso, nas raízes de suas          

religiões.  

Perante toda a aparente influência destas religiões na história da           

humanidade, é fácil perceber que esta lacuna localizada na         

existência humana, somada com a escolha alheia pela liberdade         

oferecida na ignorância, representa séria importância em caráter        

global, sobre toda vida humana espalhada aos quatro ventos pelos          

confins da mãe Terra, e que causa infortúnios inexplicáveis durante          

o percurso de sua vida. Esta lacuna, que é constituída após o ser             

humano adquirir seu egocêntrico e jovem senso crítico cognitivo,         

geralmente durante sua fase adolescente, incomoda o ser para que          

faça alguma escolha. Que poderá ser viver seu destino indefinido          

com crenças para poder ser feliz a maior parte do tempo. Ou viver             

seu destino indefinido com incertezas para poder ser lúcido a maior           

parte do tempo. O problema é que o feliz ignora, e o lúcido             

entristece. Mas não é apenas a felicidade ou tristeza que mudam           

entre si, antes só fosse. O jovem terá de escolher entre aceitar sua             

impotência perante a vida, ou acreditar possuir potência divina         

perante a vida. E quando se trata de potências, quem não tiver            

potência suficiente para dedicá-la à evolução de si mesmo e da           

humanidade, usando assim a sua potência individual para        



emprestá-la a algum deus, ou jogá-la no lixo aceitando ser          

impotente perante a vida, ou ainda doando-a a algum outro humano           

que deveria estar fazendo o mesmo - portanto o correto seria           

ensiná-lo a como compreender a si mesmo - estará em sério           

desperdício de potencial. Portanto os dois caminhos a serem         

forçadamente seguidos pelo jovem humano, é cruel e doentio.  

Mas poderá haver um momento na vida do ser humano, que ele             

poderá descobrir como impor sua potência para não aceitar         

qualquer força de poder, humana ou sobre-humana. Onde poderá         

optar por uma terceira opção: acordar das ilusões de sua vida, e            

partir a buscar por autocompreensão. Se esse indivíduo for capaz de           

se dedicar a compreender a si mesmo, poderá enxergar o legítimo           

alvo para o qual a humanidade possui tanta energia. O ponto           

perfeito a ser descarregado por toda a potência humana:         

compreender os princípios de sua mente. Obviamente, primeiro se         

deve compreender a mente e o corpo, manter seu corpo saudável e            

aprender a linguagem da sua mente, porém sem dúvidas este assunto           

por inteiro é o melhor motivo para o debruçamento humano. Ele           

revela um confiável manual de instruções, de como o ser humano em            

espécie deve se relacionar entre si para garantir uma evolução mais           

sólida e rápida - como é de nossos desejos e principal motivo pela             

nossa luta - pois a lenta evolução que as sociedades estão propondo,            

está destruindo injustamente uma parte da humanidade que merece         

ter a chance de lutar pela sua lucidez, e contribuir para o avanço da              

espécie.  



 

A mente do ser humano é complexa em si, produz uma série de              

pensamentos que usualmente não conseguimos lidar da melhor        

maneira. Muitas vezes o humano acaba deixando de lado os diversos           

arquétipos que o inevitavelmente atinge, as coincidências e os         

particulares incidentes inexplicáveis que vão acontecendo ao longo        

de sua vida. São todos produtos de pensamentos de uma Mente           

Universal, que apesar de ter sua linguagem própria baseada em cada           

indivíduo e a história que lhe acompanha, corresponde também à          

acontecimentos transpessoais ao indivíduo, que age      

inconscientemente para com nossas próprias identidades pessoais.       

Sem dúvidas esta Mente Universal - outrora argumentada como         

consciente coletivo, por Carl Jung - denota ter conexão com um           

ambiente sublime à realidade física em que vivemos. Capaz de nos           

trazer pérolas de outras realidades, memórias de outros seres,         

verdades correspondentes ao mistério dos princípios da mente.  

Além disso, esta Mente Universal, presente no confín do cérebro           

humano, aparenta ter conexão direta com as mudanças presentes na          

natureza. Minha sensação é que a natureza bebe das informações          

oferecidas pela Mente Universal consciente dos seres humanos,        

assim como bebe das informações fornecidas por todos os outros          

seres vivos que as emitem de suas determinadas formas, para definir           

a partitura correta a ser tocada por todos os instrumentos, como se os             

acontecimentos não apenas fossem algo espelhado nas consequências        

dos atos, mas como se a tendência dos atos ditassem as séries de             



acontecimentos provindos. A natureza corresponde-se com a Mente        

Universal para definir os acontecimentos naturais. Cada humano tem         

sua própria forma de se relacionar com sua Mente Universal, e           

portanto tem a chance de alterar sua consciência em favor de           

aprendizados valorosos voltados à sua vida. Alguns indivíduos que         

se tornaram até capazes de manipular os acontecimentos da natureza          

através da conexão com sua Mente Universal, foram registrados na          

história da humanidade desde seus primórdios.  

Estes indivíduos em várias culturas foram e são chamados de           

gurus, profetas, messias, bruxos, xamãs, feiticeiros, amaldiçoadores,       

curandeiros, videntes, clarividentes, médiuns, macumbeiros, e a lista        

de terminologia é gigantesca, estas são só algumas mais comuns para           

o nosso contexto ocidental contemporâneo. É de se confessar que          

estes indivíduos conseguiram feitos interessantes, desde de relatos        

sobre a figura de Jesus, até pessoas simples com certo nível           

autodeclarado de mediunidade. Tanto curar doentes em estado grave,         

quanto conseguir um lugar no ônibus sempre que está em um, não            

importa o nível de dificuldade do ato, é evidente que coincidências           

estranhas acerca destes indivíduos acontecem. Digo não por acreditar         

explicitamente em teorias intuitivas, mas neste assunto em        

específico, há uma séria importância envolvida: a compreensão sobre         

a espiritualidade humana. Esta Mente Universal se mostra capaz de          

evoluir o indivíduo a níveis superiores da maioria, claramente. E          

conectar-se com este possível membro, aparenta causar efeitos        

inexplicáveis, e também mostra ser um caminho entre a objetividade          



da lógica humana e subjetividade da emoção humana. Pois não é atoa            

que o humano nasce com estas duas virtudes, e ao longo de sua vida              

precisa aprender a lidar com elas. Só a legítima sincronia entre estas            

virtudes, ou seja, a sincronia do seu ser lógico com o seu ser             

emocional, poderá abrigar uma vida significativamente evoluída.       

Não que todo o ser humano deva largar sua vida para se tornar             

alguma espécie de xamã - apenas aqueles que se sintam designados a            

esta atividade - mas ao menos, todos os humanos precisam buscar           

compreender sua espiritualidade, de forma sincera, sem preconceitos.        

Apenas se conectando com sua Mente Universal, entendendo sua         

linguagem. É preciso estar sempre buscando evoluir, mas é         

necessário ligar-se à Mente Universal, para estar em pleno Estado de           

Melhora, e assimpoder ser um ser que naturalmente escolhe as          

melhores opções, pois não o fará de outra forma.  

Reconhecer a sincronia do seu ser, e refletir sobre isso é o             

primeiro passo para a compreensão da mente humana. Porém o          

próximo passo é se enquadrar nesta sincronia. Localizar a Mente          

Universal, aprender sua linguagem, e atender suas necessidades. E         

esse ciclo inteiro, é o que chamo de Experiência Espiritual. Onde o            

indivíduo se conecta com seu verdadeiro propósito de existência, e          

recebe a permissão de realizar seus sonhos através da certeza do           

caminho certo. Poderá ter sua vida simples ou atarefada, mas com           

real sentimento de ser pertencente ao universo.  

 

CAPÍTULO V - A LINGUAGEM DA MENTE UNIVERSAL  



 

CAÍQUE: O ser humano conversa entre si através de suas          

linguagens. Mas também conversa consigo mesmo através dessas        

mesmas linguagens. Portanto a linguagem da Mente Universal, para         

cada indivíduo se mostrará conforme sua própria linguagem, porém         

com dialetos específicos. Isto é, a mente de cada humano conversa           

com o seu Eu através de suas linguagens individuais, mas só fala um             

grupo específico de palavras, a mente apenas se atém em conversar           

sobre um específico assunto: o passado, o presente e o futuro deste            

mesmo ser humano. Estes três recortes do tempo de cada indivíduo -            

que acabo chamando de Essência Temporal - representam tudo pelo          

que a mente humana se preocupa. Os acontecimentos do passado          

que causaram traumas ou ensinamentos, que moldaram através do         

sofrimento ou aprendizado, junto com as necessidades do presente         

de respirar, estar saudável física e mentalmente, ter condições para          

sobreviver confortavelmente, ter costumes e rotinas agradáveis à        

personalidade, e por último, os anseios dos planos para o futuro, que            

devem ser seguros o suficiente para garantir dias bons para em           

frente, preferencialmente melhores, mas que acima de tudo        

justifiquem os sacrifícios do passado, e que construam um indivíduo          

Excepcional para a humanidade. Toda mente espera a proveniência         

destas questões para as vidas de quem for que esteja a portanto. São             

desejos naturais que cada humano conserva dentro de si, e os           

conserva não por pouco caso, mas sim para ter d’onde se inspirar            

em conquistar suas vitórias pessoais.  



É preciso que o ser humano reflita sobre sua Essência Temporal.            

E que analise então, em resumo, se está sendo a mesma causa pela             

qual tem focado seus dias de vida - pois neste mundo de proventos e              

prata, o que a humanidade mesmo tem são seus ermos dias de vida.             

É necessário que exista esta análise, para que o humano perceba se            

está vivendo todo o ciclo escravista proposto pelos manipuladores         

das sociedades contemporâneas, principalmente as que se       

denominam mais desenvolvidas, e se isto está suprindo o seu real           

propósito da vida. E neste caso, o propósito que digo é significando            

exatamente a proposta de que cada ser humano tem em sua           

individualidade suas Vocações Especiais, com um grande número de         

diversidade. Portanto há a massiva incidência de vários humanos         

estarem sendo oprimidos por este ciclo, e suas vocações bloqueadas,          

para atingirem um modelo de vida que garanta a continuidade e           

funcionamento dos planejamentos unilaterais, criados por um       

pequeno grupo de pessoas, e imposto ao mundo como forma de           

construir suas vidas. 

Estar em sincronia com esta Essência Temporal, respeitando e          

aprendendo com seu passado, aproveitando e desfrutando o        

presente, e projetando bons acontecimentos para o futuro, é a          

primacial preocupação da mente humana, e é seu verdadeiro         

assunto. Cada indivíduo da humanidade, deveria conversar com sua         

mente sobre sua Essência Temporal, e discutirem se seus dias de           

vidas têm sido gastos corretamente. Certamente haverão       

autocríticas, pontos a melhorar, e é por aí que o indivíduo começa            



atender as necessidades de sua mente, através de uma linguagem          

sincera, pura e inocente, e também é aí que o indivíduo começa a             

viver em Estado de Melhora. É um momento em que o humano se             

torna capaz de negar a sua Natureza Exploratória, e de se conectar            

com a natureza de si mesmo. Neste momento todas as peças que            

compõem a História da Vida do indivíduo, se posicionam e formam           

seu jogo no tabuleiro, este jogo representa o próprio indivíduo e sua            

História de Vida - a sua essência de lembranças que constituem seu            

ser - que doutro lado tem seu adversário, com seu jogo igualmente            

apresentado.  

Este adversário não é o Eu do indivíduo - como pensam os             

amargurados - e nem o seu corpo - como pensam os anti            

materialistas - mas em contrapartida é a própria natureza da          

humanidade, sua Natureza Exploratória em que o indivíduo é         

inevitavelmente persuadido a encarcerar-se em seu próprio instinto        

de explorar todo o território possível, de todas as formas possíveis.           

Acredito que essas pessoas precisam ter a chance de se libertarem           

de sua Natureza Exploratória, tanto na prática quanto na         

conivência, para se despertarem para seus destinos - que não          

necessariamente acontecem com a intenção de alguém - e que          

atendem a natureza destes próprios indivíduos. E é neste momento,          

onde o jogo está posto e o indivíduo passa a lutar contra sua             

Natureza Explora no tabuleiro, é que passa a ouvir a Mente           

Universal em sua linguagem, podendo ter valiosos aprendizados        

nesta experiência, que classifico como uma experiência espiritual. 



Portanto cada um tem o seu próprio tabuleiro. E a prática            

cotidiana deste jogo permite os seres a viverem em pleno e puro            

Estado de Melhora, compreendendo sua mente e seu corpo,         

atendendo ao seu chamado mental, conectados com sua        

Espiritualidade. Porém estes são poucos e é necessário muito mais, é           

necessário todos. São muitos os que estão perdidos em suas próprias           

vidas, uns estão deprimidos pois percebem, outros porém cegos         

estão vivendo desesperadamente. Todos em profundo sofrimento       

cotidiano. Estes precisam aprender a viver em sincronia com sua          

mente. Refletir sobre sua História de Vida, entender suas vocações.          

Assim estarão habilitados a conversarem com suas mentes sobre seu          

assunto. Estarão oficialmente falando na mesma linguagem e dialeto         

da sua mente, e estarão compreendendo o caminho a seguir pela           

frente. Cada um poderá seguir seu próprio caminho, e o mundo é            

vasto demais para caminhos curtos e comuns. Deverão existir mais          

seres Excepcionais, quem dera eu que todas fossem. Haveria perfeita          

diversidade, haveria Equilíbrio. E no final das contas, estamos         

dialogando exatamente aqui com o objetivo de desvendar meios         

rumo a este mesmo Equilíbrio. Para que haja mais trabalho          

direcionado à evolução da espécie humana. Pois é o que de melhor            

podemos fazer, com nosso próprio corpo, atendendo às necessidades         

da nossa própria mente.  

 

CAPÍTULO VI - A EXCEPCIONALIDADE  

 



Sem dúvidas a procura pelo máximo de pessoas excepcionais no           

mundo - cuja intitulada como busca pelo Equilíbrio - é, em suma, o             

objeto de nossas intenções perante a este escrito. Porém para atingir a            

este precioso público, e não somente atingir mas como também          

infiltra-los, é necessário o justo esclarecimento acerca das citadas         

Vocações Especiais, que são o principal ponto a ser considerado para           

poder perseguir o Equilíbrio. A ideia é que cada indivíduo possui a            

possibilidade de optar por um caminho de vida, dentre os propostos           

por seus domesticadores, mais compatível com o conjunto de efeitos          

de ação oriundos das características individuais de cada        

personalidade, características essas provenientes como estirpes na       

gênese humana - praticamente ilustrada na parição da criatura         

recém-nascida no momento da sua nascença, onde decerto passara         

por uma situação transcendental e transpessoal - e que, não tendo           

nenhuma frincha para ditar a ordem ou influenciar o resultado, não           

acaba sendo exatamente a criatura a ser imputada. Sobra ao ser           

pensante, procurar compreender sua história para conceber os        

aprendizados absorvidos de uma realidade transcendental, onde       

habita a Mente Universal. 

Conhecendo sua história a partir de um Estado de Melhora, o            

indivíduo poderá interpretar os acontecimentos de sua vida, e poderá          

conhecer a estratégia a qual lhe mantém preso em sua mesmice, e            

começar o seu jogo no tabuleiro. Será uma estratégia enigmática e           

heterogênea, portanto a partida é difícil, e o jogo com certeza trará            

muitas perdas. Mas a vitória das peças sobreviventes garantem que o           



jogador se torne automaticamente superior ao seu adversário - com o           

sereno jugo da natureza. Quando o jogador se torna superior do que a             

estratégia que o mantém encarcerado, a própria natureza se encarrega          

de libertá-lo. E portanto o jogador é naturalmente liberto. 

Quando liberto, o humano poderá escolher o caminho mais          

compatível com sua personalidade, e estará rumo a uma vida          

Excepcional. É certo que cada indivíduo possui sua Vocação         

Especial, porém em muitos casos, até para que incite ao          

conhecimento dela, poderá aparecer indícios destas vocações na        

personalidade do indivíduo. Portanto cada qual terá pistas de seus          

destinos em seu comportamento, seus valores e princípios, suas         

opiniões e posicionamentos, exatamente em tudo o que compõe o ser           

ser sê-lo assim como o é.  

Além destas peculiaridades existentes introduzidas nas       

personalidade do indivíduo, elas próprias representam um conjunto        

de aspectos infinitamente único para cada indivíduo, que chamo de          

Excepcionalidade, onde vai garantir que cada humano tenha sua         

própria Vocação Especial, podendo então expressar qualquer       

profissão, atividade ou ocupação indiferentemente à Vocação. Esta        

Vocação, diz sobre a complexidade do ser compreendida pelo ser.          

Onde o conhecimento sobre si mesmo, é o caminho para a           

Excepcionalidade. 

Falar consigo mesmo, ou seja, com sua própria Mente, exige           

conhecer sobre si mesmo. E antes de qualquer plano de pensamento,           

deve-se estabelecer o conhecido, porém esquecido, fato que responde         



a questão: Quem sou eu? É uma simples questão que muitos           

intitulam como sendo parte das Grandes Questões sobre a Vida, mas           

que na realidade já foi respondida desde os tempos primordiais da           

espécie humana, ora, desde que a humanidade se reconheceu como A           

Humanidade. A ciência que responde a filosofia, já evidenciou que a           

pergunta "Quem sou eu? " só pode ser respondida por uma afirmação            

apenas: "Humano". Pois apenas quem é impávido para gerar         

qualquer pergunta que seja, no mundo real, é o humano pensante.           

Assim sendo, o humano candidato a Excepcionalidade deve        

relembrar sobre o Humano que é. Porém não apenas relembrar,          

precisa se conectar completamente com sua Humanidade. E,        

novamente, isto é o que estou classificando como Espiritualidade.  

E aqui chegamos nós, em um ponto de vera notoriedade acerca da             

temática deste escrito: O que significa o ser humano conectar-se com           

sua própria Humanidade? Já fora outrora dito que para tal ocorrer,           

necessário seria uma conversa com a própria Mente, entendendo uma          

linguagem individual e dialética da mente, e atendendo às suas          

necessidades. Mas, sabendo-se que esta mente do indivíduo        

corresponde à uma Mente Universal, como também fora escrito,         

sobra apenas uma indispensável questão: Quais são as necessidades         

da Mente Universal? Esta com certeza é uma das Grandes Questões           

sobre a Vida. Pois a Mente Universal está, acima de tudo,           

encarcerada num corpo humano, esse com inúmeras falhas e abusos.          

Portanto desta forma, exigir que o humano conheça sobre as          

necessidades da Mente Universal, precede que este humano tenha ido          



além dos limites de seu corpo, este humano precisa se relacionar           

profundamente com sua própria humanidade, com o universo, com         

os animais, com as plantas, com o planeta Terra, com os átomos,            

com as notas musicais, com as ondas do vento, com o Nada, com a              

Divindade, com a linguagem da Mente Universal, com a Artes do           

movimento, com as sociedades espirituais, com as construções        

transpessoais, com as dissoluções do ego, com a excelência da          

Natureza, com o Tempo, com o Espaço, com o Ambiente, com a            

poesia da Vida exposta aos ventos pelo Universo.  

Todas essas relações são oriundas da prática da Espiritualidade, e           

estão vedadas às pessoas que buscam por experienciar conversas         

com suas Mentes, que possam desvendar princípios e necessidades         

daquele indivíduo, importantes para que este trilhe um caminho de          

evolução do seu Ser. Lastimosamente muitas formas de buscar este          

caminho de evolução - e também de cura para muitos casos - segue             

escondido da população comum. Já sabemos que isto é advindo da           

Natureza Exploratória do humano, com sua eleição consciente pela         

livre ignorância, oriunda da lentidão com que a humanidade está          

evoluindo, portanto para igualizar este desnível, é necessário tornar         

este conhecimento acessível à essas pessoas vedadas, e permiti-las         

ter experiências mais profundas com sua própria Espiritualidade. 

  

CAPÍTULO VII - A BUSCA PELA ESSÊNCIA 

 



CAÍQUE: Ávida sua colocação, caro. Seguindo a resolução para         

sua Grande Questão, penso que as necessidades da mente humana          

pontuam-se diretamente na identidade de seu Ser. Pessoas        

excepcionais sempre superam suas expectativas, pois conseguem       

compreender as necessidades de sua Alma. Compreender estas        

necessidades implica em superar sua Humanidade, comunicar-se       

com sua própria Mente, e compreendê-la como sua Alma, sua          

essência que o identifica como Ser. A Alma de cada indivíduo expõe            

seu DNA, e significa todo o seu conjunto de características          

genéticas, é a própria identidade do Ser. A Mente e o Corpo fazem             

parte deste conjunto, porém a Mente se preocupa em evoluir,          

constrói um Eu e o delega a função de procurar os elementos            

necessários neste caminho, para garantir a sua evolução interna. O          

corpo é incubado para manter a mente funcional e fazer o trabalho            

prático dos planos do Eu. Este Eu representa o nascimento da           

racionalidade, e também da emocionalidade. Portanto, ele se divide         

em dois complexos prismas: Emoção (análoga ao Ego, de Freud,          

que se utiliza da emocionalidade para viver a realidade) e a Razão            

(equivalente em Freud ao Superego, que aplica a racionalidade da          

moral para as ações). A interação entres estes prismas cria uma           

perspectiva - ou visão - sobre a vida, peculiarmente individual, que           

corresponde ao que o indivíduo conhece sobre sua Realidade. Todo          

ser humano vive em sua Realidade, que corresponde a tudo aquilo           

que conhece, através de experiências racionais e emocionais, que         



definem a prática do Eu, concebido pela Mente como uma          

perspectiva da vida.  

Portanto, este é o caminho para buscar as necessidades da Mente            

Universal: utilizar o Eu como compreensão do mundo, para obter          

experiências primordiais criando um caminho de evolução do Ser.         

Daí nasce a próxima Grande Questão sobre a vida: Quais          

experiências o indivíduo deve procurar passar? Vejamos, encontrar        

as Experiências para a evolução do ser significa compreender o seu           

contexto ao redor, ou seja, criar um mapa sobre a vida, e localizar             

tudo aquilo que nela seja crucial para sua evolução. Ora, se houver            

aquilo para ser localizado, então presume-se que o terreno está          

cheio de outros tipos de elementos que não deveriam decerto serem           

localizados. Uns mais sucintos, outros mais impactantes. São        

inúmeros elementos presentes em todas as sociedades humanas        

mundo afora, que desviam o ser humano da suprema necessidade de           

sua mente. Cada indivíduo que conseguir olhar para sua Alma, e           

ouvir seus sussurros desesperados, poderá localizar estes elementos        

em suas vidas, e desviar-se de todos eles. Buscar apenas aqueles           

elementos, ou essências evolutivas.  

Na prática da vida, isso significa tomar atitudes físicas e           

presenciais de acordo com a Essência que aquilo lhe oferecer.          

Deve-se compreender o ato de discernimento automático das        

Essências que o mundo físico apresenta, bem como as ações físicas,           

os estabelecimentos físicos, as rotinas físicas, as comunidades        

físicas, as familiaridades físicas, as pessoalidades físicas e as         



particularidades físicas. Isto faz parte do Mundo Real pertencente à          

realidade física de cada indivíduo. E as ações desse indivíduo no           

Mundo Real, refletem as reações que o Mundo Real aplicam no           

indivíduo, aplicações essas proporcionais às Essências que as ações         

estiverem objetivando, relacionadas às Experiências em que o        

indivíduo estiver vivenciando. Pois o objetivo - ou a intenção - de            

cada ação define boa parte desta Experiência, e portanto a intenção           

da ação também definirá o quanto o indivíduo irá evoluir. A ligação            

entre a ação do indivíduo - que também dependerá de sua intenção -             

e a essência coletada nas experiências, chamo de Espelho do meu           

Reflexo, um espelho individual que oferece o reflexo da ação do           

indivíduo, e portanto assim como em um espelho convencional em          

que a imagem refletida move-se no dobro da velocidade da imagem           

real, inevitavelmente as reações do mundo estão prontas e postas          

‘aguardando’ as ações acontecerem, como isca no anzol a espera          

pelo desafortunado peixe. Esta reação fixa para cada ação, bem          

como todo o seu desencadeamento, refletem as Essências de cada          

ação. Elas representam o Reflexo, e a ligação entre o Reflexo e o             

indivíduo real é justamente o Espelho, este que reflete exatamente o           

reflexo do indivíduo, portanto da visão do indivíduo é: o Espelho do            

meu Reflexo.  

Levando em consideração este conceito, percebe-se que cada         

ação tem sua cadeia de consequências, representando uma Essência,         

e é exatamente a busca por essências evolutivas que o Eu é incubado             

de realizar, é a missão da Humanidade perante a vida: suprir as            



necessidades da Mente Universal, que preza por evolução, e onde          

realizar isso significa estar em Estado de Melhora, e poder evoluir           

constantemente o seu ser. Escolher as ações corretas, é a parte mais            

imprescindível da vida de cada indivíduo, pois será o que definirá           

sua contribuição perante a sua Humanidade. Este Corpo e esta          

Mente foram recebidos como presentes pelos indivíduos, mesmo os         

tendo pedido ou não. São entidades que o indivíduo não procurou           

assumir, apenas terá que lidar com estas que lhe foram presenteadas           

aleatoriamente pela Vida. A partir disso, somente as ações         

praticadas através destas entidades competem ao indivíduo, e são de          

sua responsabilidade. Apenas o indivíduo tem o poder de tomar uma           

atitude, a qualquer momento, por qualquer motivação, em qualquer         

lugar. Esta liberdade de ação garante a livre escolha da          

Humanidade sobre suas vidas, é nisso que foi embasado o          

pensamento de que a Humanidade escolheu a ignorância pela         

liberdade que lhe oferece. Mas assim como o escolhes a ignorância,           

os seres humanos têm a chance de optarem pelo conhecimento, a           

qualquer período do tempo que está crescendo. Estamos regando         

esta muda, para que um dia possa ser uma grande e firme árvore da              

sabedoria, que distribua vários frutos pela humanidade. 

 

CAPÍTULO VIII - O ESPELHO DO MEU REFLEXO  

 

Esta ligação perfeita entre a ação e a reação imediata que atinge a              

trajetória do indivíduo, como tu bem pontuou caro Caíque, define          



como será o rumo da vida deste. O que alguns desavisados tendem a             

intitular como destino, neste caso não estavam esses muito longe da           

realidade, toda a trajetória do indivíduo perante a vida será dirigido           

por uma entidade de caráter coordenativo, que basicamente é a          

relação entre as ações e reações imediatas, objetivando a coleta de           

certas Essências com características distintas, que no resumo dessas         

encontra-se a definição de Ser. Desde de levantar da cama, escovar           

os dentes, fazer compras na padaria, até assaltar um banco, usar uma            

droga ou abortar um filho, são todas ações igualmente impactantes          

para o Ser, mas que sendo antiético ou não geram reações imediatas,            

como um Reflexo do seu Espelho, e coletam Essências que definem           

o indivíduo, e é aí que se difere suas ações. Isso está conectado com              

o destino do indivíduo, pela simples lei da atração física - não a             

pseudocientífica - entre os indivíduos e os acontecimentos        

compatíveis à ele, sendo propositais ou não.  

Porém, a entidade mais importante neste conceito do Espelho do           

meu Reflexo, apesar do Espelho ser exatamente esta ligação perfeita,          

é o Reflexo, pois é nele que se compreende o Estado de Melhora -              

status de alerta para tomada de decisões precisas. Entender o          

conceito do Reflexo permite conhecer o significado de 'estar         

preparado'. E o que é 'estar preparado'? O que é 'preparação' na            

interpretação do conceito de Reflexo? É um questionamento        

perspicaz, que merece uma explicação esmiuçada.  

Voltando ao núcleo do conceito, como no átomo, temos o           

elemento positivo-ativo e o elemento neutro, ou seja, o objeto          



espelhado e a imagem do espelho, respectivamente. A física óptica          

afirma que a interação entre esses dois elementos deve-se ao Reflexo,           

e é esta a comparação metafórica que pretendo utilizar. Conhecendo          

os cálculos perante às fórmulas matemáticas acerca de um espelho          

plano, e analisando a transação de um objeto sobre um espelho, é            

fato percebido que a velocidade de movimento da imagem é o dobro            

da velocidade de movimento do objeto. É um conceito         

aparentemente complexo, mas que com devido recato soa agradável         

sentido. Atentando-se ao importante no conceito, é percebido um         

intrigante evento na interação do espelho: a imagem refletida tem          

sempre uma ‘reação’ pronta para qualquer ação do objeto a ser           

refletido. E é exatamente esta reação imediata, iminente e         

instantânea, a principal característica do Reflexo. E aqui ele oferece          

uma confiável lição, uma receita rica de contextos para a          

‘preparação’: o significado de 'estar preparado' é ter uma Reação          

pronta para toda e qualquer possível ação, é esta a grande essência do             

Estado de Melhora, que garante ao indivíduo as condições         

primordiais para atender ao chamado da Mente Universal, e garantir          

uma busca eficiente pela Evolução do seu Ser. Saber sobre as reações            

imediatas para as suas ações, garante que o indivíduo possa estar           

preparado para agir em busca de suas experiências Essenciais no          

Mundo Real, ou seja, viver seu cotidiano físico aproveitando todas as           

experimentações da vida de tal forma que evolua o Ser e diminua o             

sofrimento, utilizando das ferramentas que o ser humano tem, seu          

Corpo e sua Mente, para atingir uma trajetória no mundo cheia de            



valiosos aprendizados para o Ser. Acredito que no final das contas,           

meu intuito quase que religioso aqui é a proliferação exatamente          

dessa compreensão, pois acima de qualquer rótulo que possa ser          

dado à humanidade, há um termo supremo que converge à todos:           

somos todos seres humanos. E como todas as espécies: queremos          

evoluir em nosso ambiente. Sendo este ambiente a nação, o planeta, o            

sistema solar ou o universo, toda espécie humana consente em          

expandir os horizontes, e assim como o Tempo que sempre angaria           

grãos de areia para sua ampulheta, estar sempre crescendo e          

mudando para melhor, sofrendo menos e sempre evoluindo.  
Estar sempre evoluindo vive paralelamente ao 'estar preparado'.         

Pois o indivíduo deve estar preparado para estar sempre evoluindo.          

Portanto, ter uma reação imediata pronta para cada devida ação, é o            

elemento imprescindível para a evolução individual. Mas a partir         

desta afirmativa, ramifica-se outra grande questão: Como preparar        

reações imediatas prontas para as ações? É um questionamento ainda          

mais complexo, porém este corresponde diretamente à uma prática         

do indivíduo, onde ele deverá adicionar o Corpo em seu uso de            

ferramentas, pois neste contexto, os indivíduo deverá agir        

fisicamente diretamente no Mundo Real.  

 

CAPÍTULO IX - A REALIDADE DO MUNDO REAL 

 

CAÍQUE: A Essência Temporal, já dita à parágrafos atrás, serve          

como uma linha do tempo que expõe todas as experiências já           



vivenciadas por alguma pessoa. Essas experiências emprestaram       

suas Essências que construíram todo o trajeto percorrido nesta linha          

do tempo. Pois foi absorvendo as Essências dessas experiências que          

a pessoa em questão garantiu seus objetivos para seguir em frente.           

Desde conseguir um emprego a poder jantar todos os dias. São           

objetivos essenciais do cotidiano, que tão somente são alcançados         

pelas pessoas, através de suas experiências em sociedade, sendo         

definitivamente o Mundo Real. Todo ciclo de compreensão da         

Essência Temporal, reconhecimento da linguagem da Mente,       

suprimento da necessidade de Evolução da Mente Universal, busca         

pelos Elementos Essenciais, preparação de reações imediatas, tudo        

que foi discutido sobre a relação entre o Eu e a Mente-Corpo, em             

resumo, é a Consciência que um Ser utilizará para praticar um           

cotidiano evolutivo no Mundo Real, que gere experiências        

Essenciais. É uma consciência relativamente complexa de ser        

incorporada, mas quando utilizada no mundo físico no cotidiano,         

garante reais acréscimos severamente vantajosos para o Ser, e traz          

cura para sofrimentos profundos. Seres que vivem neste cotidiano         

evolutivo, são iluminados pela lucidez, se tornam atemporais de         

passagem pela Terra, que deleitam seus brilhantes pensamentos        

sobre a humanidade, e que afagam os corações atormentados pela          

dúvida. São seres sem medo da dúvida, que se aventuram em           

desbravarem os mistérios da vida e do mundo. São seres eternos           

pela eternidade humana, que ficarão acesos até o último brilhar do           

Sol. 



Esta romantização, apesar de exagerada, é bem cabível, pois          

estes seres evoluídos foram os reais condutores dos avanços da          

humanidade. Nenhum avanço científico poderia ter sido alcançado        

por nenhum governo político, se não houvesse um ser humano          

evoluído e iluminado, à procura de satisfazer os anseios pela          

Evolução da Mente Universal que o fizesse interessado no         

funcionamento das coisas que constituem sua realidade física. A         

própria tecnologia é como uma rede posicionada logo abaixo da          

ciência, com a função de recepcionar os resultados e selecionar          

aqueles humanamente - e comercialmente - aproveitáveis. Desta        

forma, estas mesmas sociedades são as responsáveis por uma das          

adulterações dos resultados da ciência - que fazem parte da própria           

ciência, pois ela utiliza de seus próprios resultados também como          

ferramenta de trabalho - criando tecnologias convergentes aos        

planos de angariação de potência, sendo elas econômicas, políticas,         

sociais, etc. 

Portanto, nenhum agrupamento político teria este poder        

tecnológico, sem um cientista. Todas as tecnologias de ponta         

vigentes nas sociedades, mesmo que deturpadas por grupos de         

pessoas controladoras, não teriam sido alcançadas sem um parcela         

de pessoas que estão buscando a conhecer sobre a sua natureza. E o             

motivo de eu estar ressaltando tanto isso neste momento do texto é            

que, definitivamente, estes indivíduos de alguma forma estava        

buscando experimentar a natureza. Esses indivíduos evoluídos,       



tiveram que utilizar das suas experiências para garantir suas         

trajetórias marcantes na história da humanidade.  

Cada indivíduo terá o contexto social pela situação física em que            

se encontra no Mundo Real, mas querendo ou não, esta é a            

configuração pela qual a vida se revela à realidade deste indivíduo.           

Cada indivíduo tem sua configuração, e assim como o Corpo          

(genético) e a Mente - que é notavelmente influenciada por diversos           

fatores à todo momento, moldando-se às ações e reações do coletivo           

regional - foram nada disso escolha do próprio indivíduo, que é           

obrigado pela natureza da vida a encarar isso como fato, e seguir            

sua trajetória utilizando os artefatos presentes no momento. A única          

entidade que pode ser construída e desenvolvida à base da própria           

vontade do Ser é o Eu, uma entidade inventada, complexa, porém           

curta o suficiente para que o cérebro memorize todos os seus           

princípios e valores. É onde toda a informação é objetiva, formada           

por pensamentos que geram atitudes, que devem ser escolhidas         

entres várias outras possíveis, no mundo físico, requisitando uma         

análise sobre os acontecimentos da vida, podendo ser profunda ou          

rasa, mas que todo o indivíduo produz a partir de sua racionalidade.            

Esta análise acima de tudo sobre a vida, oriunda de uma identidade            

curta e inventada que é o Eu, é utilizada como base estratégica para             

as atitudes futuras do indivíduo no seu cotidiano, que utiliza do           

Corpo e da Mente como ferramentas para viver sobre o contexto da            

configuração (aleatória ou não) da realidade que viverá este         

indivíduo.  



Este é um esquema, visualmente perfeito, de Multiversos         

individuais. Onde cada indivíduo pensante constrói sua própria        

realidade sobre o Universo que está interagindo com ele. É uma           

interação diversa entre os indivíduos pensantes, portanto são        

interações exclusivas, onde hipotéticamente cada indivíduo percebe       

uma realidade diferente, e assim vive em um Universo diferente, e           

consequentemente toda a humanidade vive num conglomerado de        

Multiversos, com realidades individuais. Esta é uma teoria, baseada         

na forma com que os humanos interagem com o mundo. Portanto,           

nada que acontece na vida do indivíduo é necessariamente tragédia          

ou bênção, os acontecimentos são naturais para o contexto daquele          

Universo em que a pessoa vive, que representa toda a interação que            

ela teve com o Mundo Real. A interação com este, mesmo que por             

variadas vezes física, constrói uma percepção - ou visão -          

psicológica sobre a vida, que já foi devidamente classificada         

anteriormente como sendo a própria Realidade. É um termo         

psicológico, que não existe fora dos limites da mentalidade do ser           

pensante. Esta Realidade, além das constantes e dos fatos sobre o           

Universo conhecidas através das comunidades filosófica e científica,        

é individual e diversificada dentre os indivíduos. Portanto, é         

conclusivo que todo e qualquer acontecimento da vida do indivíduo,          

faz parte da sua configuração da Realidade, e não dita qual deverá            

ser a prática do Eu, pois o Eu é justamente a entidade que está fora               

das predisposições da vida. Não há azar ou sorte, o que há são             

contextos, injustos ou não, oriundos de uma vontade divina ou não,           



que constróem as plataformas pelas quais os indivíduos deverão pôr          

em prática sua mentalidade. Neste momento o indivíduo poderá         

evoluir sobre qualquer contexto, e explicado a existência deste         

contexto, a Evolução é desvinculada de qualquer configuração da         

Realidade , e o indivíduo se torna livre para buscar pela evolução do             

seu Ser, independentemente do contexto de sua Realidade.  

 

CAPÍTULO X - A JORNADA DE AUTOCOMPREENSÃO 

 

O conhecimento sobre o ambiente, físico e virtual, é extremamente           

importante ao indivíduo. Conhecer as ações do Universo, que         

atingem o indivíduo diariamente, e que contribuem para o seu          

cotidiano, saber sobre o Mundo Real ao redor do indivíduo, bem           

como sendo o plano principal em que está vivendo, e também           

conhecer sobre a Realidade produzida a partir deste plano, precede          

qualquer atividade imediata, pois é um mundo desconhecido a ser          

mapeado pelo indivíduo, para que possa viver em pleno Estado de           

Melhora. Porém para poder ir além, e adquirir realmente os          

melhores aprendizados neste ambiente, será crucial buscar pelas        

Experiências evolutivas ao ser.  

Como tu muito bem discursou, Caíque, sobre a especialidade do           

cientista, vide seu espetacular parágrafo sobre a fundamental        

importância da curiosidade científica, todo o humano       

demasiadamente especial, profundo contribuinte para o avanço da        

evolução da espécie, viveu em seu próprio Universo, com seus          



próprios contextos sociais, e independentemente conquistaram      

avances importantes, vários indivíduos conscientes ou não de sua         

mentalidade utilizando de seus Corpos e Mentes como ferramentas         

para buscar Elementos Essenciais em seus Mundos Reais. Estes são          

os humanos conectados e em boa frequência com a Mente Universal,           

conscientes ou não. Mas não somente estes humanos conseguem esta          

boa conexão, acredito que que todo e qualquer indivíduo,         

independentemente da configuração da sua Realidade, tem potencial        

de perseguir sua Excepcionalidade, sendo assim possível dentre        

qualquer contexto individual.  

Com esta comparação, é possível a qualquer um ter uma interação            

rica com sua Realidade, conforme o Reflexo do Espelho que sempre           

está preparado para a imagem. Porém, quais as experiências         

evolutivas o indivíduo deverá buscar em sua jornada, para tornar rica           

sua interação com o Mundo Real, e assim o possibilitar estar em um             

Estado de Melhora, diminuindo seu sofrimento e rumando um         

caminho de evolução individual? Esta é uma Grande Questão. E          

quero em meu próximo escrito respondê-la através de uma prática          

que busca colher Essências evolutivas, que será capaz de tornar toda           

esta conceitualização filosófica em Experiências vivas, revelando ao        

indivíduo o seu caminho para a autocompreensão, onde cada um terá           

o seu. Posso dizer que todo este texto até aqui foi cuidadosamente            

elaborado a partir de uma perspectiva unicamente filosófica e         

conceitual, para que o leitor possa ser confrontado com importantes          

questões de sua vida, e que possa acima de tudo refletir sobre. Porém             



confesso que há a necessidade de ir além de conceitos filosóficos           

para adquirir as devidas Experiências, e partir para conceitos         

práticos, uma vez que o indivíduo refletiu sobre seu propósito de           

vida e todas as implicações advindas a partir destas reflexões. É um            

texto que serve como base filosófica para uma prática profunda, onde           

o ser é forjado ao Estado de Melhora, conectando-se profundamente          

com a Mente Universal, onde poderá conversar com sua Mente          

através de sua linguagem, observar o seu passado, sentir o seu           

presente e planejar o seu futuro, conforme as necessidades que          

surgem nesta vigorosa interação. O indivíduo poderá viver        

plenamente estes conceitos expostos pelo texto. Poderá negar sua         

Natureza Exploratória, sintonizar com a sua natureza individual e se          

tornar enfim um Ser Excepcional perante a humanidade.        

Compreender as questões redigidas até aqui é de suma importância          

para ter as experiências evolutivas ao Ser. Pois esta compreensão, se           

concebida com fluidez, poderá oferecer ao indivíduo vazio de         

existência, um propósito de vida para seu caminho de evolução.          

Suprimindo seu sofrimento, acalentando sua alma, e desenvolvendo        

seu Ser, ou sua Espiritualidade. 

Esta jornada por autocompreensão, porém, é complexa e bastante          

ampla, o suficiente para ser uma jornada penetrante, que exigirá a           

compreensão de questões intrínsecas ao ser humano, em que muitas          

por suas vezes não fazem parte do indivíduo, mas que o atingem            

continuamente. Portanto este caminho de autocompreensão acaba por        

ser muito enriquecedor, e oferece ao indivíduo transformações        



importantes em seu ser e seu caráter, evoluindo sua mente a níveis            

surpreendentes em relação à vida estagnada que a ignorância e o           

sofrimento proporcionam. É tanto assim, pois os materiais em que o           

indivíduo irá refletir vão além da limitação da existência dele          

mesmo, uma vez que compreender a si mesmo se trata de           

compreender um ser humano, que quanto mais compreendido mais         

complexo de ser compreendido se torna. Posso afirmar com         

veracidade, que compreender a totalidade de um ser humano é          

equivalente a compreender a totalidade do universo inteiro, pois         

creio sermos excepcionais universos em constante      

inter-relacionamento. Somos multiversos contendo em si parte da        

vida consciente que existe não a partir de nós, mas muito acima de             

nós. A plena compreensão disso traz muitos distúrbios e confusões,          

mas coloca o indivíduo numa realidade curadora, capaz de propiciar          

o devido autocontrole necessário a todos, para que possamos         

conciliar nossa consciência com esta vida que está acontecendo em          

frente aos nossos olhos. 

Esta conciliação é como se o indivíduo sintonizasse sua mente na            

frequência em que a vida soa, e então ele pudesse assim observá-la            

de uma forma mais limpa, dando-lhe o poder de controlar a si mesmo             

perante a esta realidade. Lastimosamente observamos que muitas        

pessoas - se não a maioria em nosso meio - vivem uma vida             

absolutamente desorientada, e portanto acredito que aquilo que lhes         

falta é exatamente esta compreensão de seu lugar no universo, esta           

falta de conciliação com o universo. Desta forma, compreender a si           



mesmo se torna um dilema dramático, uma passagem difícil de ser           

trilhada porém profundamente transformadora. 

Aos indivíduos que lêem, relato que esta compreensão         

transformou minha vida, meu ser e minha individualidade perante ao          

universo. Pois percebi o quão faço parte da mesma unidade deste           

universo. Todos fazemos parte, e é absolutamente necessária esta         

compreensão para alcançar um caminho de evolução e aliviar o          

sofrimento. Acredito que nesta jornada existem muitos aprendizados,        

construindo um caminho de autocompreensão para todos aqueles que         

se interessam, pois afinal interessa a todos nós. Compreender a si           

mesmo significa compreender o mundo, a vida, a mente, o tempo, o            

contexto, a história, a morte, e diversos outros componentes que          

atingem o indivíduo, o ser humano como um todo. Também significa           

compreender a suas questões internas, seus medos, seus limites, sua          

história de vida, seus traumas, sua formação neste mundo, seu          

psicológico, sua energia, sua Espiritualidade, sua moralidade.       

Significa busca por um propósito de vida, estar em Estado de           

Melhora, entender as estruturas da Mente, aprender com a Mente          

Universal, estar preparado objetivando experiência evolutivas.      

Portanto é necessário entender que se trata de uma jornada densa,           

ramosa e carregada de aprendizados sobretudo reveladores. 

No meu próximo e-book, irei compartilhar uma prática valiosa,          

que existe dentre várias outras práticas igualmente valiosas, que é          

capaz de realizar ao indivíduo todos estes conceitos filosóficos         

apresentados, de uma forma prática em sua vida. Assim como foi na            



minha, a partir das Experiências e Essências que pude coletar. É uma            

prática baseada na conversa com a Mente Universal. Onde permite          

que o indivíduo possa acessar sua Mente, se relacionar com ela e            

aprender sobre suas necessidades. E assim, de forma ativa em seu           

cotidiano, poder aplicar seus aprendizados e trilhar seu caminho de          

evolução individual. Nesta prática, o praticante tem um encontro         

com sua Mente no âmbito mais interno do Ser. E poderá presenciar            

uma experiência única e espiritual. Nesta experiência, irá conhecer a          

linguagem da Mente Universal, irá se deslumbrar nas necessidades         

evolutivas de seu Ser, e poderá conhecer o rumo para qual deve            

seguir e levar seu Corpo como ferramenta de trabalho. Será ali           

revelado como perseguir o propósito de sua vida, e a partir daí            

poderá viver em Estado de Melhora. Como disse, são várias as           

práticas existentes no mundo atual, porém esta em específico foi          

capaz de me permitir negar minha Natureza Evolutiva, e me conectar           

com o universo como uma só unidade que somos.  

Termino aqui este ensaio filosófico, é uma obra medianamente          

densa, mas que se preocupa em trazer lucidez aos que lêem. Cada            

palavra busca esclarecer, trazer luz. Porém a Filosofia por si só se            

perde sem a prática, portanto parto a penejar minhas palavras acerca           

desta prática a que me refiro, a partir dos conceitos manifestos neste            

escrito filosófico. Encerro aqui por gratular o leitor por esta leitura,           

sugerir que releia e reflita bastante sobre o texto, e por final            

recomendando acessar o site www.poetaperdido.com, caso procure       

por novos escritos meus. Por mim e por Caíque, até a próxima. 

http://www.poetaperdido.com/

