Dedicatória
Obra dedicada a todos os poetas e artistas que incentivam a
imaginação, fantasia e criatividade e que possuem um Olhar Visionário,
assim como eu. Sinto que este olhar não é apenas meu.
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Sinopse
Caminhando por caminhos indesejáveis e tortuosos, tanto bate até
que fura, medita, até que cura. Convido ao leitor a entrar num mundo de
imaginação e Loucura Divina, dirigida orquestralmente pela Mente
Cósmica.
Poesias e reflexões de um Poeta que já está à beira do abismo,
loucamente ansioso e entregue às forças do Universo, para completar a
plena conexão. Até onde vai esta conexão, não sei dizer, mas como
gosto de um Olhar Visionário, qualquer Utopia ou sonho deste mundo
não chega a uma gota, comparada com o Oceano Infinito e Primordial,
Onipotente, Onipresente e Onisciente deste Universo.
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Visionário
Faço o contrário
Do que todos dizem
Vivo um desaniversário
O que os profetas predizem
Canto minha canção
Meus versos simples e formosos
Não estão no rol dos famosos
Faço com o coração
O que não fazem os medrosos
Não faço nada demais
Apenas sonho
Abri meus canais
Deixei de ser tristonho
Transformo desertos em flores
Um poeta que transmite seus fulgores
Doa-se para muitos amores
Busco primeiro o Reino dos Céus
Para ultrapassar os véus
Acredito em quimeras
Em todas as esferas
E com palavras sinceras
Tomo banho de chapéus
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Poesia da teoria musical
O caminho previsível do campo harmônico nos ajuda a utilizar a razão,
um raciocínio linear que garante que nenhum acorde seja rebelde e
fugitivo. E os acordes atonais? Estes são do nosso lado direito do
cérebro, mais intuitivo, receptivo e imprevisível. Tanto a razão como a
intuição são necessárias no caminho, pois formam a totalidade do yin
yang. Precisamos da previsibilidade para entender a realidade objetiva,
assim como da imprevisibilidade, para entender o mundo dos sonhos e
da imaginação, assim o campo da arte se torna mais um realismo
fantástico do que uma ideia presa à aprovação alheia.
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Amar em Labirintos
Saída. Muitos procuram uma saída. Mas porque entramos neste
labirinto? Neste Universo e Dimensão? Pensamos que realmente
estávamos procurando uma aventura, cheia de contrastes, obstáculos e
surpresas. Talvez seja por isso que estamos aqui, para aprender a amar.
Cada encontro, cada laço afetuoso, cada vez que “tocamos” alguém,
pode significar um propósito.
Seria muito triste imaginar uma vida aleatória e sem sentido. Por isso
estamos aqui, para buscar algo mais, ultrapassar as fronteiras, não só de
Estados e Nações, mas das nossas próprias mentes. Saímos do paraíso
por escolha própria, aquelas maravilhas e seres de luz estavam nos
entediando. Queríamos ser humanos, experimentar a dor e encontrar
uma saída.
Este é o labirinto, repleto de caminhos e dimensões, presenteado pelo
Inescrutável, um presente divino, que narra a Jornada do Herói. Quando
se fala de Herói, falamos tanto de homem como de mulher. Ambos têm
seus caminhos para peregrinar, dar de cara com o misterioso, com o
desconhecido e assim, continuar caminhando...
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Somos Todos Um
Andei só
Agora ando me tornando você
Vocês
Nós, um nó
Que amarra o Todo
Num só
Não é de dar dó
Mas de tocar um dó
Sou neto de Buda
De Jesus, sou a sua avó
Descalço e de bermuda
Percepção cada vez melhor
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O Teatro Infinito
Cenas infinitas, mundo de ilusão separado por um véu que é
ultrapassado pelo desejo e imaginação. Tudo que se imagina e deseja já
existe na não localidade. Um impulso para compartilhar e confraternizar
ideias e artes surge no coração de cada um, pois este é o Futuro da
Humanidade. Cada ser carrega em si uma essência espontânea e
artística, pois todos tem a capacidade de transformar a vida numa bela
obra de arte. Como? Apenas duas palavras chaves: Ação e entrega.
Quem age e entrega, é porque ama. E quem ama, tem o poder de mudar
a realidade e transformar o mundo num cenário onde todos os atores do
palco estão conectados entre si e com a plateia. O Teatro Infinito,
paraíso com paisagens cinematográficas, tecnologias “extraterrestres”
avançadas aparece a partir de agora, para aquele que escreve e para ti,
que agora lês. Tanto os sinais celestes, como os de terceira dimensão
estão transmitindo que o Contato, a Unidade e o Êxtase da conexão,
começam a partir de então, no início suave, até mesmo entediante. No
meio do tédio e da solidão, nasce a Flor de Lótus. O quanto o paraíso
pode avançar em amor, tecnologia, arte, beleza e plenitude? Não
existem fronteiras, à medida que começa o Despertar, você entra na
estrada do paraíso, onde você chora todas as suas dores e ri todas suas
alegrias, contrastes que lhe levam a total loucura surreal de abismos
infinitos de imaginação e conjectura sobre o conceito de INFINITO.
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Elegância
Passos e galopes soberanos
Ultrapassa o véu e conecta a teia Infinita
Uma nova percepção não circunscrita
Todos nos apoiamos
Com toda elegância
Mergulhamos na fragrância do oceano
Todo plano se concretiza
Debaixo dos céus
Há tempo determinado para nascer
E morrer...
Tempo de sonhar
E tempo de despertar
Tempo de jogar
E para passar de fase
Cada passo elegante, uma frase
Cada poema sublime e relevante
Um jardim, infinito pomar
Regozijamo-nos com elegância
Entregando-nos para esta exuberância
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Gratidão
Existem gostos para tudo debaixo dos céus. Diversidade de opiniões,
crenças e gostos. Existem várias ocupações e diversidade de escolhas.
Antes de despertar, em momentos de terrível solidão, sofrimento e
tristezas, apareceram os primeiros sábios e mestres indicando a
gratidão. Perguntei-me: gratidão? Pelo que? Minha vida não sai da
rotina e apenas conheci o sofrimento. Compreendi que inclusive o
sentimento de ingratidão era preciso ser sentido, pois como as pessoas
hoje escolhem assistir vários gêneros diferentes de filmes, do terror a
comédia, do drama a superação, assim escolhemos experiências um
tanto diferentes, são apenas isso, experiências. Hoje conheço o valor do
contraste, dos opostos, da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Nada é por acaso e a natureza é arquitetada e orquestrada de forma
inescrutável aos nossos sentidos comuns. Se tudo é infinitamente
maravilhoso, nunca chegaremos ao fim das maravilhas da criação,
nunca saberemos tudo. Sempre caminharemos para frente, em evolução
e lapidação, para saborearmos os frutos do nosso trabalho, estudo e
esmero diante da magnitude que é a vida. Como iríamos saber o que é
gratidão, se nunca experimentamos o que é ingratidão? Presunção
enorme de o homem achar que a vida deve ser incrível desde o
nascimento, sem saber que ela sempre foi, é e sempre será maravilhosa,
e o que estava oculto sempre foi necessário para nos surpreendermos
com o mistério... Que tal uma pipoca?...
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Aprimoramento
Aprofundando-se no sentimento
Observa as sombras
Todo o lamento
Que agora se vai
A chuva cai
E rega nossos corações desertos
Para todos os despertos
Cada vez mais evolução
Universos sem fim
Não existe dentro e fora
Apenas tudo que existe
Uma trama que elabora
Saudade que sempre persiste
Dentro de você e de mim
Por isso o mármore é lapidado
O Artista é iluminado
Sim, a maturidade espiritual cresce
O destino transparece
Evolução exponencial
Mundo celestial
Fundindo-se com o bem amado
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Surpresa
Sinto a cada batida do coração, cada respiração, uma surpresa. Você
não? Se estais lendo este livro, provavelmente sentes grande sensação.
Saístes ou estais prestes a sair da escuridão. Apenas uma metáfora,
sobre um mundo de ilusão, a saída do labirinto, o nosso mergulho na
imensidão. Sinais, sincronicidades me avisam, que tudo é, sempre foi e
sempre será sincronizado, nossas mentes, corpos e espíritos. Acontece o
despertar, que é a consciência desta sincronização. Com isso, tudo se
torna mensagem Divina, tudo é Divino, subimos uma escalada infinita
de sensações de surpresa, espanto e risos descontrolados de êxtase por
simplesmente existir e experimentar a Hora da União.
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Reconhecimento
Estava tentando dormir, mas eis que surgem intuições sublimes e
insólitas. Reconhecimento gera reconhecimento. Sempre sonhei com
reconhecimento, em certo grau acho que todos desejaram ser amados.
Então, este desejo de amor profundo e real é muito comum no início da
caminhada, até mesmo incentivado. Esta saudade da Unidade sempre
existirá, até que certo ponto seja preenchida. Se você já provou uma
mínima quantidade de êxtase e sabe por intuição clara e sem a menor
sombra de dúvidas, que existe um mar infinito de êxtase, que não
existem limites para o conhecimento, a felicidade e a surpresa, nunca
pararás de desejar o momento da União. Este momento pode ser gradual
e de repente explodir em dimensões profundas de felicidade e
reconhecimento. Para chegar até neste destino, que não é o fim, mas o
início do paraíso, é preciso reconhecer o que temos e somos. Cada
passo, cada olhar, cada gratidão, são sementes plantadas que geram
mais reconhecimento. Reconhecimento é um espelho do Universo, você
olha para o seu espelho, este espelho físico que você provavelmente tem
em casa. Você observa o que vê e agradece. Da mesma forma, você
observa o Universo e agradece o que vê, assim as bênçãos e
reconhecimentos retornarão de volta. É infalível e com a prática pode
mudar a sua vida, querido leitor, assim como fantasticamente está
mudando a minha. Só tenho a agradecer o incognoscível poder que foi,
é e sempre será... Comigo, contigo, com todos. E que sempre nos
reconhecerá... Vejamos que sempre reconheceu, por isso que nosso
novo presente amanheceu...
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Admirado
Cansado, mas muito admirado. Diante do belo, fico calado. Ondas
energéticas benfazejas fluem da Fonte e nos cercam de todos os lados.
A Natureza majestosa e formosa nos surpreende diante da incrível
metamorfose em que nos faz viver. Sempre fica um suspense no ar, pois
nunca haveremos de nos cansar do desconhecido e das surpresas que
Ele nos traz a cada nano segundo. Miríades de seres entrelaçados e
interconectados numa teia Infinita. Quem saiba também o número de
seres também não seja Infinito? Se nunca há uma fronteira, podemos
imaginar que existem infinitos ambientes em sua Infinita diversidade.
Pois então, vamos dar graças e glória a Criação, que nos abençoa e nos
surpreende com espanto e admiração diante do belo, do artístico e
Inefável Universo onde habitamos. Estamos no Universo, o Universo
está em Nós.
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Belo
Estamos criando um elo
Entre o belo
E um jardim com jasmim amarelo
Colhemos um cogumelo
E com um sorriso banguelo
Soltamos um arroto com sabor de caramelo
Nunca julgaremos com um martelo
Entramos no castelo
Mesmo de chinelo
Com humildade e alegria diante do belo
Damos um fim para sempre ao flagelo
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A Rede Universal
O Facebook, assim como Todas as Redes Sociais da atualidade, são
tecnologias voláteis e que servem para muitos propósitos. Fazendo uma
analogia, poderíamos compará-las como uma Ferramenta, como uma
faca, por exemplo. Podemos usar a faca para ferir uma pessoa, ou até
mesmo matar. Mas podemos usar nosso discernimento e amor que pulsa
dentro da gente, usar nosso livre arbítrio para cortar o alimento que
nosso(a) bem amado(a) irá comer. Podemos multiplicar seus benefícios
hoje como a comunicação, a troca de conhecimento e a oportunidade de
Empreender. Empreender não significa somente trabalhar para si
mesmo, mas conhecer a Rede Universal que Une todas as pessoas não
apenas nas Redes Sociais e Internet, como também na inquestionável
conectividade entre Todos neste Universo. Podemos achar fruto do
acaso e aceitar esta aparente separação, ou encontrar um Caminho dos
Iniciados, que é um Mergulho dentro de Si mesmo para encontrar as
Respostas mais Relevantes a nosso propósito aqui na Terra.
Sincronicidades pipocam a todo instante, para quem tem Olhos para
ver, não somente ver, mas sentir. Certamente as Redes Sociais e a
Internet serão substituídas ou aprimoradas em algo mais tangível e
concreto aos nossos sentidos, para podemos mergulhar no Abstrato. A
Realidade Espiritual é amplamente abstrata e para atingirmos a
Individuação, um dos temas relevantes da Psicologia Analítica, temos
que mergulhar no silêncio e ouvir a canção que Pulsa no Universo a
cada momento, através de sinais, símbolos e Arquétipos, que nos fazem
sentir cada vez mais o sentimento de conectividade, União e amor
Sublime. Não cometemos um Crime. Não existem culpados nem
Inocentes. Cada pessoa ou coisa, é diferente, cada ser carrega em si a
capacidade de Ser Feliz e aceitar todos como são. Humor é preciso, no
lugar de preconceito, desdém e intolerância. Mas temos que ter
conhecimento que não podemos nem devemos satisfazer todas fantasias
e caprichos dos outros, pois o limite que Impomos é imprescindível
para manter o verdadeiro amor. Aceitar é uma coisa, mas não
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precisamos conviver na companhia de pessoas que não nos fazem bem,
mesmo sabendo que isso é apenas um Teatro. Temos que ver todo
contexto, a Cena completa. Não vamos considerar o Egoísmo somente
no sentido pejorativo, pois tudo tem dois Polos e compreender a Cena
completa é transcender ambos os lados. Como diria Rumi, de Toda
Parte chega o Segredo de Deus. Estamos aqui e como sempre a Hora da
União está a um piscar de Olhos...
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Somente Nós
Evocamos os prós
Não estamos sós
Estamos no momento
Lendo estas palavras
Caminhando por estradas
Com Deus lendo este pensamento
Somente nós
E mais ninguém
Estarão todos lá
Eu, seus avós
E você também
Como será?
Infinitos Eus
Conectados com Deus
Somente nós
E mais ninguém...
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Família Universal
Todos que se individualizaram anseiam
O encontro com a Família Universal
Muitos semeiam
A Energia Fraternal
Não espero que creiam
Na conectividade Celestial
Esta Infinita Teia que Interliga
Um Todo Inteligente
A frequência benevolente é nossa amiga
Basta parar que qualquer um sente
Viajar no silêncio, na música e na meditação
Elaborar com livre arbítrio a Co-Criação
E aceitar a predestinação
Somos Um com Deus
Infinitos Eus...
Uma galinha
Cuida dos seus pintinhos
E toda Família tem um Pai e uma Mãe
Que ama e incentiva seus filhinhos
Para a Individuação
Co-Criação
União onde todos tem percepção da Teia
É a Santa Ceia
O banquete do pão místico
Bem característico
Da Família Universal...
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O Segredo Espiritual para o Sucesso
Qual é o Segredo Espiritual para o sucesso, o Segredo do Segredo do
Segredo do Segredo do Segredo do Segredo do Segredo...? Poderia
mencionar quatro palavras chaves: Entrega, Ação, Tempo e
Impessoalidade. Cada palavra chave está interligada uma com a outra,
por isso é necessário que haja esta percepção de conectividade entre
cada palavra. Vou explicar. Entrega significa que não temos o controle
das situações e das pessoas, e quanto mais insistirmos em controlar,
menos poder teremos. Também significa que precisamos escolher
alguns momentos de repouso durando o dia, para abrir fluxo para a
Impessoalidade nos conectar com o Todo. Meditar alguns momentos
por dia, pelo menos por 15 minutos, faz com que você esqueça da sua
pessoa, ou seja, você começa a ter vislumbres da conectividade de tudo
e começa a perceber que ocorrem sincronicidades indicando um
caminho, uma escolha, uma percepção, um sonho ou intuição. Estes
poderes paranormais ficam cada vez mais aflorados, até que a
sensibilidade perante o ambiente fica cada vez mais sútil, onde você
percebe as nuances da profunda realidade e pouco a pouco você vai
fluindo para um caminho de individuação. Assim, no final, você
percebe que você tem tempo para tudo, para se descobrir e curtir a
jornada, pois você sabe que quanto mais você lapida seu ser, no
mergulho no silêncio ou na música, que é a prática da Meditação, mas
poder você terá. Se você se concentrar nas coisas que gosta de fazer,
você estará vislumbrando cada vez mais aqueles momentos de prazer,
onde você sabe que tem infinitas escolhas, sabendo considerar o Tempo
com o princípio do distanciamento, onde você faz do Tempo = Arte,
regozijando-se com o presente, desapegando-se do passado sem
ansiedade com o Futuro. O sucesso não ocorre do dia para noite, por
isso incluí o fator tempo na equação, pois tudo tem seu tempo
determinado debaixo dos céus, como diz em Eclesiastes. Inclusive
tempo para parar, respirar, contemplar, meditar e absorver as energias
do Poder Infinito e Inefável que nos guia a todo o momento. Quando
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você para, toda história da pessoa que está rodando na sua cabeça
desaparece, então você sente Deus, um sentimento de totalidade, que
vai te guiando cada vez mais para a presença, felicidade e descoberta do
Infinito Desconhecido que se revela passo a passo, fazendo valer cada
lágrima e riso que já sentimos, em atitude de receptividade para receber
ainda mais bênçãos. Quando se fala na ação em coisas que gostamos de
fazer, devemos saber que podemos gostar e apreciar nossos momentos
de estudo, contemplação e busca por Auto Conhecimento.
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