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Dedicatória  

 

 

 

 

Para ela. 
Agora vejo, 
Quem mais compreendeu. 
Em quem mais me sinto explicado. 
A figura essencial. 
Edith. 
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Sonho sem Sonhador 
 
 
 
 
 
O que você vai ver agora, 
É apenas sonho. 
Você sonha com o cérebro acordado. 
Sonhar é a função principal da mente. 
E a mente sonha 24 horas por dia 
Sonha quando está dormindo. 
Sonha quando está acordada. 
Mas no acordado,  
Há uma moldura da matéria, 
Apenas o campo físico 
Que nos faz perceber as coisas  
De forma rígida e linear. 
Quando dormimos, não há essa moldura 
E o sonho pode mudar constantemente. 
 
Seres humanos sonham todo tempo. 
Antes de nascermos, outros humanos como nós, 
Criaram um grande sonho. 
Sonho que podemos chamar de sonho da sociedade, 
Sonho do planeta. 
O sonho soma de bilhões de sonhos pequeninos, 
Sonhos pessoais, que juntos criam o sonho da família,  
O sonho da comunidade, o sonho da cidade, do país,  
Até chegar ao sonho de toda humanidade. 
O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade, 
Crenças, leis, religiões das diversas culturas, 
Governo, escolas, eventos sociais, feriados. 
 
Nós nascemos com a capacidade de saber sonhar, 
De reconhecer o que é sonho, 
De saber como entrar e como sair do que é sonho. 
E os humanos que nasceram antes de nós nos ensinam 
Como sonhar o sonho do jeito deles, 
O  sonho que a sociedade sonha. 
O sonho pronto, de fora, bem montado. 
Quando uma criança nasce, desde cedo, 
Puxamos a atenção dela para introduzir essas regras na sua mente. 
Mãe e pai, escola, religião nos ensinam como sonhar. 
A atenção é a habilidade de entrar e sair de sonhos.  
O sonho está por todo lado 
Puxando você pra entrar nele. 
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A atenção é o jeito de sair dele, 
E acordar.  

Atenção 
   
 
 
 
 
 
Atenção ao jogo, 
Atenção às palavras, 
Atenção de entendimento 
Do tipo de contrato que está no sonho. 
O sonho está no idioma. 
Não mostra como as palavras são grudadas às crenças,  
Como elas carregam medo, dor.  
E para quais valores elas apontam... 
Poder, separação. 
Então formatados no idioma, 
Em todos idiomas, ele está lá. 
Ao usar um idioma 
Em sua entonação e melodiosidade 
Estamos baixando o programa do sonho pronto. 
Entrou, está pego. 
 
A crença é sonho pronto. 
A moral é sonho pronto. 
A ideia que uns são melhores que outros. 
Que o desconhecido é perigoso. 
Que o meio termo é mais aconselhável. 
E tantos outros que você conhece bem. 
 
Entramos no sonho pronto quando concordamos. 
Quando aceitamos, 
Quando não resistimos e baixamos a nossa atenção. 
 
Se mantemos nossa atenção para o que é vivo e fresco  
O que é agora, 
O que está sendo, 
A partir do que é vivo e fresco dentro de nós, 
Então não entramos no sonho pronto. 
É um bom começo. 
E o que vem adiante é acordar. 
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Acordar 
 
 
 
 
 
Acordar é o oposto de baixar a atenção. 
É saber que você está na passagem 
Para perceber o sonho. 
Três pulinhos. 
 
Reconhecer, Validar, Nomear. 
 
Reconhecer 
 
O grande movimento da vida, 
Esse que está pulsando em você. 
Reconhecer que seu conhecimento encontra limites 
Que há muito, muito, muito além dele. 
Reconhecer que você está pronto, pronta 
E pode ir além. 
Reconhecer que sua atenção é o quanto basta 
Para você acordar do sonho que foi plantado em você, 
E que é seguro dar um passo por vez para fora dele. 
Reconhecer que você pode. 
Reconhecer que há uma coisa preciosa em você, 
E está ao seu alcance. 
 
Validar   
 
O caminho que você percorreu até aqui. 
Validar a sua dedicação, 
Seu empenho em se aproximar da verdade. 
Validar o que você recebeu na caminhada 
Da mãos dos outros. 
Da inteligência dos outros. 
Da materialidade. 
Validar esse momento 
Como sendo seu presente. 
Validar que você está inteiro, inteira aqui. 
Validar a sua capacidade de validar, 
De encontrar validade, valor. 
 
Nomear 
 
O que você vê. 
O que se mostrar você nomeia, 
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E chama por nomes.  
Nomear é o colapso da observação sem julgamento. 
Nomear é quando a verdade em você  
Olha para a verdade sem intermediários, 
Sem tradutores, 
Diretamente. 
Nomear é se conectar com a verdade  
E ter a liberdade de dar nome. 
Fazer algo que foi  
Visto, sentido, entendido 
Passar a existir. 
 
Nomear  
 
Olhe para tudo que está ai  
E que chamamos realidade.   
Reconheça a natureza.  
O quanto isso tudo foi formatado no sonho de muitos, 
No valor de muitos. 
Quantas mortes para se chegar a isso. 
Quantas leis,  
Quantas regras para se garantir. 
Olhe para tudo isso sem julgamento. 
Foi assim que a coisa rolou e entrou em mim. 
Foi assim que o que foi considerado verdade para os outros 
Veio parar em mim 
E não pude fazer nada diferente do que fiz. 
Brigar, ir contra isso, 
É ficar mais preso a isso. 
Agora posso ver 
É sonho.  
E que é assim mesmo. 
Acordar é ver. 
Ver o que é vivo a partir do que é vivo. 
Posso nomear : 
Sonho. 
 
Não quero esmiuçar mais  
Como isso veio parar aqui. 
Quero deixar isso passar. 
Quero me colocar fora desse sonho 
Sem condenar nem salvar nada. 
Posso perceber que quando me retiro do sonho 
O sonho permanece sem sonhador. 
O sonho gira e gira 
Parece um disco. 
Tem dois lados :  
Um em cima, outro embaixo. 
Lado A  
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lado B 
 
 
O sonho é dual. 
Tudo que tem polaridade é sonho. 
A vida em mim 
Não tem oposto. 
Não tem seu negativo, ou invertido, 
É só vida. 
É vida. 
A vida se observa e se vê vida 
Nomeia vida, 
Jorra. 
A vida em mim vê o sonho, 
Nomeia sonho. 
A vida vê. 
Reconhece, valida, nomeia. 
 
Sem sonhador 
 
Estamos prestes 
A dar um passo inesquecível. 
Ver o sonho sem sonhador. 
O sonho é feito de opostos : 
Vou, não vou. 
Faço isso, não faço. 
Me destaco, permaneço. 
Excluo, e isso inclui o auto excluir, 
Sou excluído. 
 
O que se destaca, se separa, 
Se aparta do todo 
Vai, 
Mas algo sofre com isso, incluído o destacado, 
Que tem o movimento de voltar. 
Vai, volta. 
Como as marés. 
 
O sonho é binário 
E sendo assim,  
Se mantém. 
A oposição é sua natureza. 
A não aceitação  
A não entrega 
O não. 
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O sonho é não 
 
 
 
 
Cada vez que alguém diz não, 
Entra no sonho. 
Sai do que é sendo, 
E passa a habitar o que é negando. 
Mas não deixa de ser. 
Segue sendo, porém, dentro do sonho. 
O sonho agora tem sonhador 
A panela encontrou a tampa. 
 
E o sonho não vai mais largar o sonhador 
Porque precisa dele 
Para se manter sonho. 
A atenção foi sequestrada pelo sonho 
E quando você assume de volta a atenção, 
Você reconhece, valida e nomeia. 
Puft,  
Está fora dele. 
 
E onde você está ? 
No que não tem oposto. 
Vida. 
Hummm. 
Verdade,  
Aqui a vida quando olha a si mesma 
Vê só verdade. 
Vida e verdade são uma coisa só. 
E amor.  
Que mantém tudo vivo e verdadeiro no um. 
 
Mas é difícil falar nessa língua. 
A língua da totalidade, a língua do T. 
Tvo-Tcê Tquer Ta Tpren Tder Ta TlinTgua Tdo TT ? 
 
Como aprender uma língua que não tem palavras ? 
Palavras tem opostos. 
É só observar. 
Como vamos nos comunicar ? 
O universo é como uma mente pensando. 
Explodindo sinapses de nuvens de gases 
Produzindo palavras, super novas. 
 
James Jeans, o primeiro astrofísico moderno, 
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Fala da macro-biologia 
Do universo como pensamento. 
  
Brian Josephson, o prêmio Nobel  
A quem tive a oportunidade de fazer a palestra  
De alfa beta gama do universo, 
Descreve a realidade 
Por fundamentos biológicos.  
É como se ele dissesse: 
Tudo é vivo ! 
Tudo é vivo ! 
Menos você, seu tonto  
Quando não vê isso. 
 
Vamos fazer um exercício, 
Vamos sair do pensamento linear. 
Tipo causal, antes e depois... 
Pare um pouquinho. 
Imagine uma fonte jorrando. 
Pode ser fonte da praça, jorrando água. 
Aquela água é bombeada,   
Vai e é puxada de volta. 
Fonte de mentirinha. 
Agora vamos ver uma fonte de verdade. 
Ela jorra. 
Não tem antes  
Nem depois, 
Só jorra. 
Nem água, nem nada 
Jorra o jorro no instante que é jorrado. 
E só há esse instante, 
Eternamente. 
Entende que fonte diferente é essa ? 
 
É essa fonte que está em seu peito. 
Vida 
Verdade 
Amor 
 
Falar sobre ela 
É como dirigir na neve,  
Só se derrapa.  
Por isso,  
Todas as palavras para se chegar perto disso 
Foram impregnadas de filosofias e crenças. 
Todas palavras escorregadias,  
Todas no idioma do sonho. 
E aqui,  
Na fonte, 
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O idioma acordado, 
O idioma da ação sem causação.  

Movimento sem movimentador 
 
 
 
 
 
Imagine então escrever um dicionário dessa língua. 
Hummmm 
Imagine então ler esse dicionário ... 
Hummmmm 
Não sei quem está pior, 
Quem o escreve, 
Ou quem o lê. 
Rsrsrs 
 
Vamos com calma. 
Dicionários são pontes, 
Passagens para a possibilidade 
De que algo cruze a fronteira do conhecido 
Para o não conhecido. 
O que vai acontecendo 
Se for reconhecido, validado 
Pode ser nomeado. 
 
Então esse dicionário 
É para se chegar nas palavras que nunca foram ditas. 
A gente vê junto, 
Reconhece 
Deixa uma emoção validar 
E pumba. 
Brota a palavra, o dicionário é a fonte. 
É isso mesmo. 
 
O dicionário fonte. 
Acontece na hora que nós colocamos nossa atenção 
No que é, sendo. 
No que jorra. 
No que não está no sonho. 
No que não tem oposto. 
Um pequeníssimo dicionário 
De se comunicar forças vivas. 
 
Línguas mortas 
Não são só as que sumiram, 
São todas.  
 
Línguas mortas  
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São o idioma do sonho pronto, 
Que parece que está vivo, 
Parece que respira, 
Mas é só uma fração. 
Paridade, dualidade, oposição,  
Não serve para nós 
Pode largar que é sonho. 
Pois a verdade, verdadeiramente verdadeirante não é sonho. 
Como o amor, amorosamente, amoroseante, não tem oposto.    
Assim com a vida, vivente, vivificante. 
Opa, essa palavra vivificante já existe,  
Mais que um particípio presente, vivificante, 
Foi usada como adjetivo, um intensificador de substantivo, 
Em alguma religião,  
Então não serve. 
Adjetivos, não servem. 
Palavras surradas por religiões, também não. 
 
Então vamos voltar 
Vida, vivente, viveante. Do verbo vivear. 
Plim. 
Cada vez que acharmos um verbo novo para o dicionário  
Vamos dar um plim. 
Verdadear.  
Plim. 
Amorosear. 
Plim plim. 
Só verbos podem ser dicionados nesse dicionário ! 
Plim. 
( o verbo dicionar,  
a ação de querer traduzir o intraduzível 
explicar o inexplicável ) 
Hummmm 
 
Um dicionário de verbos e verbetes 
O que são verbetes ? 
Conjunto de significações e explicações referentes. 
Então, um verbete de verbos. 
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Ação 
 
 
 
 
 
 
Sabe aquelas câmeras que só filmam quando tem movimento ? 
Então,  
Alguns astrofísicos acham que o universo é assim. 
Que só o que tem movimento 
Cria tempo/espaço. 
Tempo/espaço, você já sabe. 
Einstein ao descrever isso produziu em 1915, 
O texto literário individual mais impactante da humanidade. 
E para provar que tempo é tempo/espaço 
E espaço é espaço/tempo 
Ele precisava de um eclipse solar 
Onde seria possível ver 
Que gravidade encurva a luz. 
Veio o eclipse de 1919,  
Logo depois da primeira guerra. 
Todos os telescópios do mundo se prepararam para fotografar 
E confirmar a hipótese desse alemão. 
Nessa época Einstein era alemão. 
Andrew Crommelin, irlandês, portanto recente ex-inimigo 
Veio para Sobral no Ceará, com lunetas e equipamento fotográfico 
E plim. 
Tiram a foto que comprovou a relatividade. 
Aquele eclipse validou, 
A realidade então foi nomeada, relativista. 
Mudou o mundo. 
Como explicar 
Que quem mora por vinte anos  
No vigésimo andar do prédio  
Vive um milionésimo  de segundo a mais  
Do que quem mora no térreo ? 
 
Imagine se esse milionésimo de segundo 
For o mais feliz da vida daquela pessoa... 
 
A teoria que desencadeou os buracos negros,  
A física quântica,  
O big bang. 
Aquela foi a única foto do dia 
Toda zona do eclipse naquele dia choveu, 
Exceto no Ceará. 
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Por esse motivo Einstein veio ao Brasil em 1925 
Em terno de linho branco, 
Agradecer o esforço da comunidade dos astrônomos. 
Ficou no Rio de Janeiro, Hotel Gloria e no Horto Florestal. 
 
O universo não é fixo  
Acontece quando se move. 
Cria tempo/espaço 
Com leis locais e não leis universais, 
Aprendidas pelos costumes. 
 
É difícil pensar que não existem leis universais. 
Era mais fácil quando elas vigoravam. 
Agora, é preciso ver, 
E o que vemos,  como vemos, 
Também determina o que é visto. 
É para isso que a outra física, a quântica, aponta. 
  
Nessa outra física, 
O sucessor de Einstein em Princeton, David Bohm, meu professor 
Dizia : A física como a vemos hoje, 
Não pertence aos físicos,  
Mas aos terapeutas,  
Os que estão trabalhando com a vida,  
Aprendendo a ver a vida,  
Os que são capazes de observar sem julgar. 
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Vim para o Chile 
 
 
 
 
 
 
Aceitei o convite o filho 
Para ver o eclipse total do sol 
Ao meio dia zenital, 
Sol a pino. 
Possível de ser visto em Pucón 
A 800 km ao sul de Santiago. 
Uma viagem, dentro de outra viagem. 
 
É meu primeiro voo  
Depois do isolamento social, pandemia. 
Fiquei 9 meses no chão. 
Mas zanzei bastante 
Uns 50 mil quilômetros dirigindo.  
Abracei novos projetos, 
Abracei o novo veleiro, 
Dei o último abraço em minha mãe. 
 
Sair do chão me parece um milagre. 
No exato instante que voamos sobre a Argentina, 
Digitando a bordo 
Com mascara. 
E quando ela cai um pouquinho  
O senhorzinho da minha esquerda 
Faz cara de bravo  
E pede que eu tampe a ponta do nariz. 
 
O pampa argentino é fértil. 
Estâncias, como são chamadas as fazendas, 
Se espalham por toda parte. 
Mais ao longe o Rio Paraná,  
Que só muda de nome para Plata, 
Mas é o mesmo longo e caudaloso rio, 
Serpenteando o mapa. 
Uma imensa bacia hidrográfica 
Na qual estou morando,  
Na beira das águas claras do Rio Grande 
Ainda em Minas Gerais. 
O rio é minha casa. 
Minha casa é um porto. 
Um cais que nos ancora. 
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Dá um certo frisson 
Pegar o caminho Rosário, Sante Fé, Cordoba e cordilheira. 
Aquela sensação de que será suficiente a nossa altura para pular ? 
Coisas de piloto de monomotor. 
 
Não sei se estou muito reflexivo 
E olho com saudades para a Argentina  
O lugar onde plantamos a escola Imensa Vida 
E para cá trouxemos o nosso melhor. 
Nos demos dedicadamente... 
Amo esse pais. 
Amo por tudo que nele trabalhei, 
Como um sonho 
Que agora sem sonhador, 
Posso me conectar com algo vivo. 
Ver o campo e o povo, 
Homens contundentes. 
Mulheres fortes, decididas. 
Sentir a conexão que sai do meu peito.  
Observo, valido e nomeio, 
Pátria de uvas amargas 
E vinhos consistentes. 
 
Passando Santa Fé 
Um enorme lago que muda o clima da região. 
Tudo plantadinho, 
Palmo a palmo. 
O lago de margens frias e esbranquiçadas 
Sete minutos de jato para cruzá-lo. 
Então Córdoba, 
Cidade espalhada ao pé da montanha. 
A cordilheira parece abraçar. 
E a cidade está a seus pés. 
 
Daqui para frente vegetação rala 
Pedras como fermento, 
Fazendo crescer as montanhas.  
Vastas e negras  
Sem caminhos. 
Ninguém vive aqui. 
Agora começa outra onda de montanhas. 
É um altiplano verde escuro. 
Apenas umas clareiras de areia, 
Como ulceras em tecido liso. 
E ao longe, ela. 
Muito alta 
Nevada nos cumes. 
A divisa desses dois países  
É pelo ponto mais alto. 
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Mas a beleza é geral. 
Platô e montanha 
Altiplano e pedra viva 
Subindo sempre 
Neves velhas, amareladas 
Montanhas geladas. 
E de repente uma faixa de terras vermelhas, 
Como assim ? 
Ninguém disse para elas que aqui tudo tem de ser branco ? 
 
Chegamos ao ponto mais alto, 
Uma fronteira silenciosa, 
A terra é rosa. 
Como gigantes marcas de bolor 
Bordadas com estrias 
Mostrando a predominância dos ventos. 
 
A máscara nem incomoda mais. 
É uma beleza indescritível. 
O cérebro se aquieta. 
Ondas de montanhas geladas 
Aquecem quem as olha. 
Imensa paleta de cores, 
Do rosa ao marrom escuro 
Do bege ao mais puro branco. 
E lá, na cervical da cordilheira 
Silenciosamente coberta,  
Geleiras intocadas  
Guardam informações 
Milenares. 
Seus altos picos pontiagudos, 
Altas cúspides brancas  
Impressionantes 
Fincam os céus. 
Mas as montanhas são macias, 
Deixam-se escorrer em sedimentos leves 
Que marcam as rotas 
Para o degelo  
Depois do inverno. 
 
Estou todo arrepiado 
Um último povoado,  
Num pocinho verde,  
Em meio às catedrais brancas, 
Fronteiras brancas 
Eclipse branca 
Do que não tem fim. 
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Verbo 
 
 
 
 
 
 
E o verbo se fez carne. 
E o logos se fez sarkis. 
Logos é logica, pensamento, algo orientado para a verdade. 
Sarkis, de onde vem sarcófago, carne assim como seu corpo ou o meu. 
Então esse verbo, sonho pronto, 
Se fez carne, sonhador. 
E o sonho puxou pra dentro o sonhador de carne e osso. 
Agora, vamos sair dele. 
 
Verbos, verbos, 
Dai-me verbos vivos  
E vamos ver a totalidade. 
 
Ação e movimento 
O que difere ? 
Ação parte de si. 
Movimento pode partir de fora, ser movimentado. 
 
Totalidade é Ação 
Acontecente. 
Do verbo açãotecer. 
Plim. 
 
Estamos acostumados a pensar o universo 
Como algo que vem acontecendo há 13 bilhões de anos. 
Vamos observar o universo acontecente ? 
Acontecendo bem agora. 
Imagine o universo como sonho, 
Como pensamento como diz James Jeans. 
Um segundo antes de explodir 
O universo não acontecia, 
Permanecia potencial, 
Potencial quântico, como diria David Bohm. 
Tudo e nada inseparados. 
Eu sei que é difícil. 
Parece como trancar a gaveta e jogar a chave dentro, 
Mas não é. 
Inteiro, inteireza é a propriedade do Tudo 
Mas também é do nada. 
O nada é inteiramente nada em sua inteireza. 
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Viu, ficou mais fácil. 
 
Muito bem, 
Vamos voltar para o universo. 
Acontecendo como sonho, 
Convulsionando,  
Sonho pronto. 
Pronto para  ser sonhado 
Para puxar o sonhador pra dentro. 
Não pense no universo de bilhões de trilhões de galáxias, 
Pense nuns pontinhos de luz dentro de uma caixinha de sapatos. 
Você está vendo de fora 
É uma caixa 
Pronta,  
Alguém preparou 
E está dizendo: 
É o seu número ! 
Vamos experimentar ? 
Vamos entrar na caixinha ? 
O quê ? 
Está chamando o viveante,  verdadente, amoreante  
Que sua essência é, 
Para ser o sonhador,  
Protagonista do sonho da caixinha. 
Hummmm 
 
Ele está chamando quando uma imagem linda passa na nossa frente !  
E a gente diz:  
Como seria bom se isso fosse sempre assim !  
Lado A da sonho. 
Ou então, aparece uma imagem horrível,  
E a gente diz : Não quero nunca mais ver isso na minha frente. 
Lado B  do mesmo sonho. 
 
Sempre e nunca são o mesmo, apenas com sinal oposto. 
 
Sempre/nunca são o que tira a gente do agora. 
São o sonho, 
O que tira a gente do agora. 
O agora é ação, é totalidade 
É agorear ! 
Plim 
 
Então estamos vendo isso 
Isso está acontecendo agora. 
Está agoreando. 
Plim. 
Perceba como não tendo uma palavra enganchada numa filosofia 
Ela própria, o próprio verbo,  
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Cria em volta de si um campo de atenção. 
E atenção é tudo que precisamos para não entrar no sonho. 
Então a própria atenção é o que jorra na fonte. 
Fonteia do verbo fontear. 
Plim. 
  
 
Cada vez que um elétron muda de pista  
Das sete pistas que gravita o centro, 
Ele pisca. 
Desaparece e aparece. 
Cada pensamento na sua cabeça  
Implica em milhões de elétrons 
Pulando de pista, para longe do centro,  
Quando chega energia, fóton, informação, 
E para perto do núcleo, quando você valida,  
Se aquieta, diz Hummmm. 
 
A maré de elétrons  
Pisca o tempo todo. 
Toda matéria, que são átomos com elétrons, 
Pisca o tempo todo. 
Se olhássemos o mundo pelos “olho dos elétrons” 
Tudo desaparece e aparece o tempo todo. 
Os elétrons nem tem massa, 
São só informação. 
 
Milhões de bilhões de trilhões de informação sincronizada. 
Por isso que entre um acender e apagar, 
Ele respira o “potencial quântico”, 
Aquele do David Bohm.  
Tudo vai ao tudo/nada quântico total 
E volta. 
 
Essa manobra chamada Tunneling, 
Descrita por Brian Josephson , 
Aquele da palestra do alfa beta gama na Itália, 
E por quantizar o tunneling 
Ganhou prêmio Nobel de física. 
 
Mas os físicos, tudo cabeção,  
Veem a permanência na impermanência 
E os terapeutas 
A impermanência na permanência. 
O sonho sonhando sem sonhador 
Que a cada instante apaga e acende como convite. 
Para onde vamos embarcar hoje ? 
Está tudo pronto. 
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Vida de riqueza, discurso lado A 
Vida sem pobreza, discurso lado B 
 
Vida de realizações, lado A 
Longe das frustrações, lado B 
 
Você pilotando o sonho, seu sonho... 
Mas, entrou grudou. 
E nesse sonho de garantias ingarantidas 
Você não vai encontrar o fim. 
Pois no último instante de sua existência 
Tudo que você não conseguiu realizar 
Ou tudo que ficou na dor,  
Automaticamente cairá na conta dos seus descendentes 
E sucessores de maneira geral. 
 
Isso é o que vemos como cargas transgeracionais 
No trabalho das constelações. 
Porém, se você não entrar no papel de sonhador no sonho 
Você vai encontrar o fim. 
Pois a cada instante  
Tudo termina e tudo começa. 
Se resseta 
Do verbo ressetear. 
Plim. 
Resseteia.  
Morre de si mesmo 
Nasce de si mesmo, 
Que é o mesmo. 
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A cada instante 
 
 
 
 
 
 
 
Sem entrar no sonho você acorda, 
Acorda totalidade 
Na essência. 
Só se for agora ! 
  
Então podemos olhar além da realidade 
Olhar a seralidade,  
A propriedade do ser, sendo. 
Então com que olhos podemos ver o que é ? 
 
Não os olhos que projetam, 
Que julgam, 
Que pré-condicionam. 
Mas com olhos que se trabalham 
Que sabem que só se pode ver fora 
Olhando para dentro, 
Portanto, olhos de terapeuta. 
 
Olhos de terapeuta para ver o que é 
Quando o cliente chega, 
Reclama disso e daquilo, 
Espera que o terapeuta o tire da dor lado B 
E o coloque no lado A, do mundo cor de rosa. 
 
Mas ele não faz isso 
Quem faz isso é o choach. 
Quem oferece a ala vip da bolha. 
 
Olhos de terapeuta oferecem o sair  
Do papel de sonhador no sonho pronto. 
E diz : “Era só sonho, 
Um sonho que nem era seu.  
Vamos aproveitar que você está vendo  
Que a coisa não é bem assim como parece, 
E vamos sair do sonho pronto ?” 
 
O sonho pronto do câncer. 
Ou de qualquer doença.  
Um sonho cultivado  
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Por uma sequência de eventos, 
Ressentimentos, 
Que estão na pessoa ou no seu sistema. 
Vem constelar que você vai ver. 
 
O sonho pronto da incapacidade da realização financeira. 
Esse que move milhões de pessoas para seus gurus. 
Sonho cultivado por medo,  
Por crimes irrevelados. 
Vem constelar que você vai ver. 
 
Mas não serve um constelacoach. 
Alguém que tem respostinhas prontas. 
 
O terapeuta que está no sonho pronto  
Só pode levar o cliente para o sonho pronto. 
Ser terapeuta é ver fora da bolha 
Para quem se nomeia.  
 
Ser terapeuta é quem sai do sonho 
E oferece a saída do sonho para o cliente. 
O acordado. 
Mas os budistas dizem Budah para o acordado, 
Então a palavra acordado não vale mais, 
Está queimada por motivos religiosos. 
Então, que tal o saído do sonho,   
Quem habita o centro vazio 
O amplo e vasto centro vazio. 
 
Só desse lugar se pode ser útil. 
Só do vazio é possível ver o outro. 
Ver a verdade nele. 
Ver o quanto precisa sair do sonho. 
Ver nele o centro vazio. 
Ali para ser visto, 
E despreenchido de sonhador 
De eu, que é a mesma coisa. 
 
Então o olhar do terapeuta para o sonhador 
É de convida-lo a dar os três pulinhos 
Que o fez sair do sonho. 
Reconhecer, Validar, Nomear 
Só que agora 
Ele oferece o caminho de volta. 
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Nomear, Validar, Reconhecer 
 
 
 
 
 
 
 
Muito bem cliente,  
Vamos nomear, desnomeando. 
Vamos jogar todos seus nomes no disco dos sonhos. 
Imagine um disco de vitrola girando no ar 
Lado A pra cima 
Lado B pra baixo. 
E você pega seu nome,  
Que nem é seu, lhe foi dado. 
Joga. 
Pegue todas suas identificações,  
As coisas com que você está identificado. 
Profissão, marido, esposa, pai, mãe , filho, patrão, funcionário... 
Joga, é sonho 
Pode jogar sem susto, pois o que você é na essência, não pode ser jogado. 
Joga o passaporte, cpf, rg 
Tudo abstração 
Tudo sonho. 
Joga o saldo da conta bancária, vai cair no lado A 
Joga o saldo devedor, cai no lado B 
Joga as ideias que você tem de você,  lado A e lado B 
Joga as ideias que os outros tem de você, A e B 
Joga os medos, as certezas, as crenças, vai jogando 
Strip tease completo, oba ! 
Até você não poder em mais nada ter nome 
Hummmmm 
 
Segundo pulo,  validar. 
Vamos validar o caminho percorrido até aqui. 
Resiliência 
Persistência 
Superação 
Determinação 
De onde vieram esses valores ? 
Dos nomes ? não ! 
Vieram de sua essência, 
Vieram de seu interior. 
Vieram de um lugar que habita em você 
Ou você habita nele, tanto faz, 
Onde tudo é verdade 
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Onde tudo é vida 
Tudo é amor. 
 

Esse lugar é possível de se chegar 
 
 
 
 
 
 
Basta sair do sonho, 
É só sair. 
Ninguém está forçando você a ficar no sonho, 
Nem a sair dele. 
Se você seguir sua atenção 
Ela vai levar você certinho onde você precisa ir. 
É que sua atenção está meio cansada, 
Está acostumada a receber tudo pronto 
Sonho pronto... 
Então venha cá,  
Vamos constelar 
Vamos ver os diversos lados,  
Vamos escutar os que se foram, 
Vamos falar frases de solução, 
Vamos sair do sonho. 
  
Vou fazer aqui o papel do advogado do diabo 
Opa, duas infrações numa paulada só. 
Diabo, imagem, objeto personificador do mal em algumas religiões e do bem em 
outras. Usou essa palavra, perdeu. Não serve nesse dicionário. 
E a outra infração é a palavra advogado. Também pertence a crença que existe 
justiça, enquanto o que existe é só o direito, o sonho do direito  
Dentro da viagem das leis.   
Então, é melhor dizer,  
Vou fazer aqui o papel de mostrar a consciência. 
A boa consciência vai ser representada por esse aspecto,  
Se for uma constelação, escolha um representante. 
Veja, escute, sinta. 
E a má consciência, 
Escolha também um representante para esse outro elemento,  
Veja, escute, sinta. 
É a sua constelação,  
Então entre nela,   
Sinta o que tem força,  
E quando você estiver vendo que é só sonho,   
Se veja fora dele, 
Se veja no amor. 
Experimente o gosto do amor 
Sinta como é ser verdade. 
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Deixe suas células respirarem vida. 
Ao sair do sonho, 
Você desbigbangueia. 
Plim. 
 
Você é amor, e amor vê amor. 
Você é verdade, e verdade vê verdade. 
Você é vida, e vida vê vida, 
Vida que não nasce e não morre. 
Imensa vida. 
Entre, sinta  
Amor verdade vida habitam você. 
Ou você habita neles. 
Palindromia.  
Dá na mesma. 
 
Então o terceiro pulo 
Reconhecer 
Reconhecer-se 
Respire. 
O pior já passou. 
Agora é uma delícia. 
Quem é que pode se reconhecer ? 
O sonhador ? 
O sonhador já devolveu sua carteirinha para o sonho. 
Agora ficou o saído do sonho. 
É como você é agora 
 
Como o português que foi para os Estados Unidos 
E não só não aprendeu inglês 
Como esqueceu o português. 
Como cachorrinho caído da mudança. 
 
Sem sonho, sem identificações, somos idênticos a quem ? 
A quem ? 
Somos a cara da totalidade. 
Reconhecer é reconhecer-se totalidade. 
É isso. 
Nunca saímos da totalidade. 
A totalidade nunca saiu de nós. 
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Totalidade não é o Deus criador 
 
 
 
 
 
A palavra Deus é criada  
Por um centro cheio. 
O que está no centro vazio 
Não reconhece isso. 
 
Olhando para o vasto, amplo e vazio, 
De um centro vazio, 
O inteiro olha para o inteiro. 
E não tem palavras. 
 
Mas não é assim com o fragmento, 
O fragmento só vê fragmento. 
O cheio só consegue ver o cheio. 
O sonhador só consegue ver sonhador. 
Então o sonhador cria o sonho criador 
E a ele dá o nome de Deus criador. 
 
Se o olhar vem de um cento cheio,  
Sonho com sonhador, 
Então o sonhador  
Fez o centro vazio virar centro cheio 
E nomeou esse centro cheio com a palavra Deus. 
 
O mesmo centro cheio que cria o conceito eu 
Cria o conceito Deus 
Tudo que olha é cheio 
É sonho. 
 
Então o Deus da minha tribo é o bom, lado A 
O da sua tribo, o ruim, lado B 
Isso então me permite declarar guerra a você 
Meu conceito é melhor que o seu conceito. 
Vamos nos matar. 
Isso se replica como fractal. 
Então rompemos, matamos, mentimos... 
 
Vivemos entre pares opostos 
No grande sonho do planeta 
O sonho de que cada um pode ser rico 
E não há riqueza para todos 
Então é bom ser esperto. 
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Vivemos nos envenenando 
 
 
 
 
 
Encontramos formas sociais de viver 
Que são puro veneno. 
Nossas leis, criadas por clientelismo 
Nossos ideais, também 
 
Instituímos a tábua rasa da inteligência 
O sonho que não consegue fazer nada novo 
Nada desprendido de si 
Nada sem varrer para dentro, chamado consciência. 
   
Esse é o nome do sonho 
Que nos chama para sonhar. 
Ela nos convida a uma riqueza  
Que está em oposição a pobreza. 
Então é sonho. 
Nos convida à beleza 
Em oposição a feiura, sonho. 
Nos convida à fé na salvação de um Deus reconciliador 
Em oposição aos desmandos permitidos pelo Deus criador 
Que ao criar se separa do todo. 
 
Metade do sonho é criação. 
A outra metade é redenção das mazelas da criação. 
 
Vamos olhar para as figuras sagradas,  
Jesus, Budah, Maomé, Marx, Pelé e Maradona...  
Vamos olhar para todos eles com carinho,  
Gratidão e ao mesmo tempo dizer : 
Vocês fizeram algo bom e sincero, menos o Maradona.  
Agradeço. 
Olhem com bons olhos se vou além. 
Se mais do que me incorporar ao sonho pronto  
Ao redor de vocês, 
Eu vejo como sonho, 
E não ocupo o centro desse sonho. 
Me recolho ao centro vazio,  
Ao acordado em mim. 
Ao que não quer ocupar o centro de ninguém, nem de nada. 
Me recolho ao centro vazio, 
Que pode olhar para todo sonho  
E não quere ir morar lá. 
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Me recolho ao centro vazio, 
Que fica atento,  
Para a incorrência da verdade, 
Atento,  
Ao frescor do amor 
Atento,  
Ao borbulhamento da vida,  
Que rola em tudo e todos, 
Em qualquer lugar, 
Ao mesmo tempo. 
 
Só se pode ter fé em um Deus  
Que em nenhum momento habitou a separação. 
Não criou nada.  
Não precisa salvar nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
 

O sagrado 
 
 
 
 
 
 
O mesmo que faz o sonho com sonhador, 
Faz o sagrado com sagrador, 
Criação com criador, 
Redenção com redentor. 
 
O mesmo que leva ao sonho pronto do eu, 
Leva ao sonho pronto do tu, 
Leva para o sonho pronto de Deus. 
Sonho de dualidade 
Sonho certo e errado 
Bom e mal 
Céu inferno. 
 
Não é sonho 
O que está fora separação 
O que não veio parar na bolha da dualidade. 
A mente não é capaz de reconhecer sonho 
Pois a mente também é sonho. 
E é muita rápida. 
Pois um milésimo de segundo antes de ver que é sonho 
A mente vem e põe um filtro disfarçador na frente 
E a gente não identifica. 
 
Quando a gente olha para a nossa sociedade 
A mente danadinha,  
Rapidinho coloca um filtro social na frente,  
Que nos diz: 
Pobrezinho, é assim mesmo, 
Nasceram pobrezinhos... 
De alguma forma essas pessoas escolheram e merecem isso... 
Puxa vida, que lástima. 
Isso só acontece quando tem que acontecer. 
Que pena, sinto muito.  
Ainda bem que os prejuízos foram poucos. 
E com cara de tristeza, 
A voz interior vem e diz : 
Ainda bem que não foi comigo 
A mente é danadamente rápida. 
 
E quando o assunto é Deus 
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O filtro para assuntos divinos. 
Ah, foi Deus que quis assim. 
Ah, quem sabe não foi um livramento de algo pior. 
Ah, Deus escreve certo por linhas tortas. 
Ah, veja bem, no fundo Deus te ama. 
Ah, Deus só chama aqueles que ele mais ama. 
 
A mente é especialista em filtros de relacionamento  
Vixe, é melhor não falar nada  
Vixe, se eu falar o que eu penso, acaba tudo. 
Vixe, é melhor manter a imagem  
Vixe, é melhor manter o outro assim. 
Vixe, ninguém é feliz mesmo... 
Vixe, pelo menos tenho umas regalias 
Vixe, é melhor assim, mesmo que ninguém saiba. 
 
Os filtros da própria mente 
As pérolas da consciência, 
Que ao não dar conta de acordar do sonho 
Prefere que todos permaneçam sonhando. 
A última coisa que a consciência quer  
É conviver com um saído do sonho. 
 
Ela não entende 
Que todo sonho é binário. 
A ilusão é como um disco. 
Que quem toca 
É jogado imediatamente para um dos lados. 
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Totalidade  V.A.V. 
 
 
 
 
 
 
 
A verdade não entra em dualidade. 
O amor não entra em par binário. 
A vida não conhece opostos. 
O disco da ilusão roda, 
É um disco único. 
Toda ilusão, 
Todo enredo, 
Toda jornada do herói, 
Como trilha, em dois lados : 
 
Lado A     Lado B 
 
eu sou  vencedor    eu sou um fracasso 
Eu me dou bem com mulheres Eu me lasco com as mulheres 
Posso ficar rico   Temo ser pobre 
Entendo com facilidade    Não me permito entender 
Arredondo para cima   Arredondo para baixo 
Puxo a sardinha pra cá   A sardinha sempre vai pra lá 
 
Uma única saga  
dividida em três pistas de cada lado: 
 
Lado A     Lado B 
 
Alfa mental    Alfa emocional   
Beta emocional   Beta mental  
Gama mental    Gama emocional 
 
Mas isso vamos ver mais pra frente. 
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Saindo do sonho 
 
 
 
 
 
 
 
O que chamamos de eu sem eu, existe, é verdade. 
O que chamamos de Deus sem Deus, existe, é verdade.  
O que chamamos de amor incondicional existe, é verdade. 
O que chamamos de não entrar no sonho existe,  
Não é eu, 
É saído do sonho. 
 
Vamos fazer um exercício 
 
Você está ai, 
Olha para tudo o que há a seu redor. 
Como tudo isso é ilusão, se está tudo aqui ?  
Olhe tudo como moldura da matéria. 
 
Como seria se pudesse ver além da matéria ? 
Veria energia ! 
Como seria se pudesse ver além da energia ? 
Veria a luz !  
Como seria se pudesse ver além da luz ? 
Acordaria antes do big bang ! 
Antes da separação. 
 
Acordaria na fonte  
Que bem poderia se chamar VAV,  
Verdade-amor-vida. 
Agora, nominar. 
 
Se algo desejasse se destacar, 
Desejasse se ver  
Pelo ponto de vista de si mesmo, 
Então bastaria a palavra “Eu”  
E se destacaria, 
Se separaria, 
No sonho da separação, 
Ou sonho do eu. 
Toda vez que alguém fala essa palavra 
Ativa esse sonho, 
Ocupa o lugar do sonhador no sonho, 
Que está pronto e formatado 
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Esperando que alguém seja por ele tragado. 
 
 Ah, esse sonho,  
É poderoso. 
Todas crianças chegam num dia 
E falam a palavra “eu” 
É como um código, password,  
Que permite o download do sonho da separação. 
O sonho do eu, 
Que agora pode ser sonhado  
Por um sonhador. 
 
Mas, 
Se você, 
Só por um instante, 
Se perceber fora do sonho 
E ver  
Que tudo é sonho sem sonhador, 
Esperando um trouxa 
Esperando alguém, cheio de desejo que se apresente, 
Para ser milionário ou mendigo, 
Para ser requadrado ou a libertino 
Para ser o letrado ou o analfabeto. 
Tanto faz, 
Entrou, garrô,  
Como se diz em Minas Gerais. 
  
Então você grudou ! 
Não tem importância 
É fácil desgrudar, 
Respire, 
Fale a frase :  
Tô fora ! 
Veja o que acontece. 
Tô fora ! 
É só sonho. 
Veja o que acontece. 
 
Você estará vivendo o dia mais feliz de sua vida sem motivo. 
Você estará no seu lugar predileto, seja lá qual for. 
Você estará com sua pessoinha predileta. 
Seja quem for. 
Se estiver com um filho ou sua filha 
Será seu filho ou filha predileta. 
Se estiver com seu marido, marido predileto. 
Esposa, esposa predileta. 
Viajando por uma estrada, sua estrada predileta. 
Lendo um livro, seu autor predileto,  
Obaaaa.... 
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Fazendo seu gosto predileto. 
Tudo o que estiver fazendo agora na sua vida, 
Se revestirá de caráter único. 
Vamos dicionar 
 
Um dicionário de idioma 
Sugere a listagem de palavras  
E suas significações e traduções. 
 
Totalidade não é idioma 
Totalidade não se traduz. 
Como algo ilimitado pode ser traduzido no limitado ? 
Não dá. 
O limitado não pode contar o ilimitado. 
Assim como o separado, não pode contar o inseparado. 
O manifesto, o imanifesto. 
O que nasce e morre não conta o que não nasce e não morre. 
 
Dicionar a totalidade 
Só pode ser tentado por arroubos e superações . 
Mais pelo abstrato e suas metáforas 
Do que pelas formas e significados das palavras. 
Não podendo ser reduzida, 
Não sendo sujeito nem sujeitado, 
Não sendo objeto nem objetado, 
Sem passado nem futuro, 
É o que transborda no presente. 
Aure. 
Jorra. 
Vivo. 
Verdadeiro.  
Amoroso. 
 
Dicionar a totalidade 
É perceber que verdade, amor e vida 
Não são diferentes 
São o mesmo. 
 
Verdade,  
Não é substantivo, é verbo 
Amor,  
não é substantivo, também é verbo. 
Vida ,  
igualmente, é verbo. 
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Verdade é a ação   
 
 
 
 
 
 
Vinda o verbo verdadear 
Plim. 
A ação da verdade, 
A que não cala.  
Ninguém a pode conter. 
Não reconhece barreiras 
Não gera poder. 
Não respeita feudos. 
 
Verdade, do verbo verdadear 
É o ar do vento da poesia 
É o ar da respiração da liberdade 
Que acontece no agora. 
Não pode ser engarrafado, 
Não pode ser memorizado, 
Repetido, 
Pois asfixia. 
  
Verdadear 
É se aproximar 
O mais próximo do silêncio 
Sem alardear. 
 
Amor,  
 
Amor também não é substantivo  
É a ação do verbo amorear,  
Plim. 
Parecido como namorar, 
Mas diferente. 
É útil lembrar o estado que você viveu 
Na sua primeira paixão. 
O primeiro estado do namorar alguém. 
Lembrar que não havia outro pensamento  
Nem fome. 
Os olhos brilhavam... 
Se estava exposto, 
Totalmente sem defesa 
No estado de entrega 
Paixão. 
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Amorear é esse estado 
 
 
 
 
Uma febre, 
Uma ótica, 
Onde ninguém fica fora 
Ninguém merece mais do que ninguém. 
O peito aperta. 
Onde habita o sim 
Onde não é necessário troca. 
É só dar, dar-se, 
Em ondas. 
Torrentes de amor. 
Leve,  
Bom  
E fresco, 
Transbordante. 
 
Vida, 
 
Vida é ação  
Vem do verbo videar. 
Plim. 
É vida em movimento. 
Que segue videando. 
Videar é estar no fluxo 
No fluir do que não tem começo nem fim. 
É movimento vivo 
Que não depende de nada para ser. 
Irrefreável. 
Vida que sempre segue. 
Ampla. 
Virtuosa. 
Plena. 
 
Vida que te quero vida, 
Imensa vida. 
Chega de ser repartida, 
Agora, na verdade, 
No amor, 
Inteira. 
Individida. 
 
Tu, totalidade és : 
O amor amoreando 



 40 

A verdade, verdadeando 
Vida, videando 

Dicionário de verbos 
 
 
 
 
 
Verbos no infinitivo 
Sem sonhador singular ou plural. 
Infinitivo, 
No presente. 
 
Esses verbos são inconjugáveis. 
A não ser, 
No particípio presente. 
 
Vida vivente 
Verdade, verdadeante 
Amor, amante 
Ou amoreante. 
Para escapar do substantivo amante 
Se aproximar do adjetivo amante 
Para então sucumbir  
Em particípio presente. 
 
Amor em ação  
Em movimento, 
Sem sujeito ou sujeitar 
Sem objeto ou objetivar 
Sem separado ou separador 
Em qualquer pessoa verbal. 
 
Amor, verdade, vida 
Numa palavra: 
Totalidade. 
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Chile  
 
 
 
 
 
 
Hostal Hola Pucón  
Ignacia e Matia 
Donos da pousada  
Nos receberam muito bem. 
Eles moram no segundo andar 
Do comprido casarão que virou pousada. 
Tem dois filhos pequenos, dois meninos. 
 
Temos a cozinha do café da manha 
Da casa deles, 
E a cozinha dos hospedes 
Onde instalamos nossas coisas. 
 
Muitos estão vindo ver o eclipse. 
Pucón foi considerado o lugar ideal 
Pela altitude 
E tempo máximo de escuridão : 
2 minutos e 9 segundos. 
 
A cidade recebe muita gente, 
Pousada cheia, 
Muito trabalho para o casal. 
Matia comenta que acabaram de saber 
Da chegada de mais uma criança. 
Passei o pendulo, 
Menino, vai se chamar Conrado. 
A previsão do tempo na hora do eclipse 
Chuva. 
Todas as estradas estão fechadas. 
A rota para a Argentina, segunda opção, 
Impraticável. 
 
Ver um eclipse solar é a chance  
Por 2 minutos e 9 segundos 
De se estar diante do sol sem sol 
Na melhor metáfora do eu sem eu 
Do sonho sem sonhador 
De Deus sem Deus. 
 
Quem sabe é o meu milionésimo de segundo... 
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Passa de uma da manhã do dia 14/12/2020 
Daqui exatamente 12 horas o eclipse. 
Vim sem telescópio. 
Ganhei um aos 14 anos. 
Quantas noites passamos juntos. 
 
Ganhei um pendulo de cristal 
Em quantas pessoas e vitrais usei 
Medi a energia. 
Encontrei a passagem, a brecha da completude nele : 
Quando ele dá ponto. 
Ou seja, para. 
 
Como foi no último módulo de Medellin,  
Num anfiteatro  
Coloquei os 3 post-it verdade amor vida  
Antes do big bang e mais 20 para os outros elementos. 
Medi a energia de costas, sem saber, qual era o que. 
 
E quando terminou e virei 
Verdade, amor, vida eram 
Ponto, ponto, ponto. 
E eu disse,  
Descobrimos o telefone celular de Deus. 
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Completude 
 
 
 
 
 
 
Quem está na completude  
Ama, verdadeia, videia sem escrúpulos 
VAV, completude, pendulo parado,  bingo ! 
  
Aberta a passagem ! 
A passagem é a saída bolha 
A passagem é não entrar no sonho, não ser seu sonhador. 
A passagem é saber que o sonho sem sonhador está aí, a um passo. 
A passagem é desativar a pegadinha 
A passagem é você esperar a ocorrência e a ela se expor. 
 
O eclipse do eu 
O eclipse da dualidade 
O eclipse da dealidade. 
 
O que é fresco 
 
Da mesma forma 
Não existe sagrado. 
Sagrado é passado. 
O que é presente é o sagrante, 
Do verbo sagradear, 
Plim.  
O que está vivo e fresco 
Acontecendo agora 
Pode ser validado. 
 
Quando alguém fala : 
Que dia lindo! 
Podemos responder, 
Verdade ! 
Que linda oportunidade de trazer verdade 
Linda oportunidade de reconhecer,  
Validar, 
Nomear, 
Verdadear a Verdade 
Sagradear o sagrado. 
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Até mesmo na matemática  
 
 
 
 
 
 
2 + 2 são 4 
Hummmm 
Verdade. 
Isso se o 2  
permanecer nesse instante 2 
E o outro 2 também. 
Então naquele instante a soma será 4. 
Verdade verdadeiramente verdadeante, 
Mas no instante seguinte 
Isso pode não mais existir. 
 
Verdades sagrantes tem o prazo de validade curto 
 
O eu te amo, por exemplo, 
Pode ter o começo da frase verdadeiro e sagrante 
Mas no meio, 
Pode se enroscar numa memória, 
Medo ou interesse, 
E chegar falso no fim da frase. 
 
Verdade sagrante é preciosa 
Não dá para desperdiçar oportunidade 
 
Validar, verdadear, sagradear 
 
Quando nos descobrimos sagrado  
Não temos mais queixa. 
Saímos da mentira 
Saímos do que impede a vida 
Saímos do que entope o amor. 
 
Saímos do papel de sonhador no sonho 
Acordamos. 
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Dicionário Fontês 
 
 
 
 
 
 
A forma informa. 
A forma explica mais sobre o que existia antes 
Do que de si mesma. 
 
Os primeiros metros da cachoeira 
Contam o formato do rio,  
Descem obedecendo sua memória. 
Depois de uns tantos metros 
As gotas d’água se espalham 
Então a cachoeira conta 
As memórias da água, 
Mas quando explodem nas pedras 
E perdem toda forma 
Contam a memória da matéria. 
 
Informação sem movimento,    
Informação sem função, 
Proto informação. 
Assim Weiszacher, físico consecutor do trabalho de Heisenberg 
Define Protiposys, 
Como a proto informação do momento da origem do universo, 
Na separação. 
 
Esse é o primeiro verbo do universo. 
Protiposyar 
Do nada, se protiposyou. 
Mas não foi o nada que quis protoposyar. 
Apenas do nada se protiposyou. 
 
Seria o universo o sujeito ? 
O universo seria sua própria expressão ? 
Como um pensamento, 
Como um sonho ? 
 
O nada se percebe.  
Protiposeia, vai. 
Esse verbo portanto, não é da totalidade 
Não ganha plim. 
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É o primeiro verbo da separação. 
É a informação interior da existência. 
É a matéria prima do sonho. 
Ainda cheirando leite da totalidade, 
Ainda cheirando potencial quântico, 
Antes de virar cachoeira. 
 
Como antropólogos, 
Seguindo rio acima, 
Vamos ver protposys  
A partícula mais próxima da fonte. 
Ela ainda não sabe se vai ou se fica, mas já foi. 
Está em cada átomo, 
Cada partícula subatômica. 
É o DNA do universo. 
 
O universo protipótico 
Ainda tem o formato do que existia antes 
Nos seus primeiros momentos. 
No primeiro milhão de anos 
O universo é luz e calor 
Em milhões de bilhões de graus. 
Matéria e anti matéria aurindo e se cancelando. 
Matéria com núcleo positivo e elétron negativo, 
E anti matéria com núcleo negativo e pósitron positivo. 
Um anulando o outro no instante em que surgem. 
Até que a temperatura baixa, 
A luz incandescente ganha forma de energia, 
E da energia se sobressai o gás. 
O primeiro coagulo da luz,  
O hidrogênio. 
Os elétrons gravitando  
São o rascunho do universo gravitacional. 
O primeiro átomo, 
O instante que a cachoeira tocou a pedra. 
 
Num redemoinho protipótico  
As cargas elétricas se fazem tempo 
As magnéticas, espaço.  
Eletromagnéticas, tempo-espaço. 
Tudo contado no primeiro átomo. 
Tudo contado no átomo nosso de cada corpo. 
 
No nosso corpo vibram 
As informações da cachoeira  
Ainda na forma do nada 
Na memória da totalidade. 
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Tudo que existe 
Exala totalidade. 
Vem de protiposys, sonho. 
É rabo da luz. 
 
Então, para encontrar o primeiro verbo da totalidade 
Precisamos viajar protiposys a dentro 
Voltando pela cauda dessa informação, 
Até chegar no instante mais presente 
Quando a proto-informaçao protitosys  
Se descobre tróposys, 
Em casa. 
Na totalidade. 
 
Tróposys só se sabe em casa. 
Quem a toca,  
Se descobre em casa. 
Sai do sonho da separação. 
 
Tróposys, é protiposys   
Com o spin invertido. 
 
From Bohm’s Wholeness  
And Weizsacker and Gornitz protiposys 
To Firace and Amaral Troposys 
 
Da Totalidade de Bohm  
E a Protiposys de Weiszacker e Gornitz 
Para a Troposys de Firace e Amaral 
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Do desdobro para o indobro. 
 
 
 
 
 
 
Foi o título da palestra no seminário de Campo Unificado 
Na comunidade internacional dos físicos em Ancona, Itália. 
Entre eles, Brian, o Nobel do Tunneling.      
 
Einstein brincava de sonhar-se sentado 
Na ponta de um raio de luz 
E descrever o que via, 
O que vê quem se senta num raio de luz 
E viaja na velocidade C, montado nela ? 
Vê espaço-tempo, como uma coisa só. 
 
O que você vê se senta na protiposys, 
Que viaja bilhões de anos luz, num instante, 
Colocando toda sua atenção nisso, velocidade C2,  
Sendo ela ? 
Vê tudo no agora,  
No instante em que parte a luz. 
 
Vê a luz habitando todaluz, em totalidade, 
Vê protiposys ainda sendo tróposys de pijamas. 
Vê a única imagem de si mesmo, fora do sonho. 
Vê que por algum motivo, 
De todaluz parte a luz. 
Vê que a partida da protiposys, 
Bang, 
Não faz nem cócegas em todaluz. 
Que continua a todaluziar 
Plim. 
 
David Bohm percebe que a totalidade  
Está presente em tudo. 
A descreve como ordem implícita na ordem explícita. 
Depois calcula o fenômeno da excitação da onda 
Ao ser observada, 
Desvendando o enigma da dupla fenda 
Que quebrou a física cartesiana  
E nos fez perceber na física quântica.  
 
Nomeia de Potencial Quântico,  
Essa interconectividade entre tudo 
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Em que cada pedacinho de matéria 
Contém a informação do todo. 
 
Quando estudamos com ele,  
Perguntado sobre o que pensava quando não pensava em nada,  
Ele disse : Me vejo flutuando na individida inteireza 
Floating in individed wholeness 
Sendo, na individida totalidade. 
Sendo fora da separação,  
Sendo totalidade 
Sendo. 
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Sendo fora do sonho 
 
 
 
 
 
 
Um dos experimentos mais impressionantes do David Bohm 
Foi disparar contra os dois elétrons 
Da última camada do átomo de cálcio. 
Ao separarem-se em fuga em direções opostas 
Um segue para cá outro pra lá, 
Ambos na velocidade da luz. 
 
Bohm formula  
Que os elétrons fazem a mesma coreografia,  
A mesma dança, mesmo se afastando um do outro 
Em velocidade relativa C2. 
Seguem como gêmeos inseparáveis. 
A informação que veio na luz 
É irmã gêmea da informação que permaneceu. 
O que um átomo desdobra na luz, 
Outro igualzinho indobra em todaluz. 
Na totalidade. 
 
Todo movimento na separação 
Tem um movimento recíproco  
Na não separação. 
A proto informação protiposys 
Tem seu reciproco troposys 
Na totalidade. 
 
Essa conexão, 
Esse campo, 
Pode ser sentido.  
O que se destaca 
Está conectado permanentemente 
Com o que permanece. 
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Sequenciando 
 
 
 
 
 
 
A luz parte protiposys  
Se condensa energia 
Vira luz-energia. 
Essa se condensa em matéria 
Vira luz-energia-matéria, 
Ou gama-beta-alfa, 
 
Mas ao se entrar na vida 
O spin dessas forças se invertem. 
O gama-beta-alfa,  
Sequência da protiposys, 
Se torna  alfa-beta-gama,  
A sequência da tróposys. 
 
Isso vemos no sequenciamento de chegada dos filhos, 
Nos tecidos na formação do embrião,  
Nas bases sequenciadas do DNA. 
A vida acontece na inversão do spin. 
O universo fazendo o caminho inverso 
De volta para casa, 
A fonte. 
 
A vida configura o potencial quântico, amoroso, tróptico 
Na mesma configuração do correspondente em todaluz,  
Totalidade. 
A vida é o alcance do todo. 
 
Nosso coração reverbera totalidade aqui. 
Ele tem o spin da troposys. 
Está no sonho 
E ao mesmo tempo está fora do sonho. 
Por ele podemos acordar. 
 
Se a inteligência é da matéria  
Desdobra, 
Se a inteligência é do coração 
Indobra. 
Sentimo-nos “de volta”  
De onde nunca saímos. 
 



 52 

A atenção, 
A saída do sonho, 
É para onde aponta o coração 
 
Sonhar,  
Tomar a realidade com real 
É para onde aponta a matéria. 
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Totalidade 
Materialidade 
 
 
 
 
 
 
 
Quando entramos na atenção  
Nosso coração se liga à fonte. 
Nosso coração é a mola mestre das nossas relações, 
As define. 
Sua face é a face dos que estão em sua vida. 
 
Nosso coração 
Define gostos, interesses,  
Desperta talentos... 
Nosso coração nos coloca ao lado 
Das pessoas que precisamos conhecer, 
Das matérias que precisamos aprender, 
Do sonho que podemos acordar, 
 
Então, sair do sonho é cada qual seguindo o seu coração. 
Totalidade. 
Quando tomamos carona no coração do outro 
Permanecemos no sonho. 
Materialidade 
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Despertar 
 
 
 
 
 
 
 
Somos a cara do universo. 
O universo é nosso espelho. 
Somos o espelho do universo. 
 
Kósmos métron Antropós. 
O homem é a medida do universo 
 
Cada emoção que vivemos aqui 
No sonho 
Entra em fase 
Com a correspondente configuração 
Da emoção matriz 
que está acordada 
Na totalidade. 
 
Fazem a mesma coreografia. 
 
O átomo na materialidade, sonho, 
Veio protyposis. 
Está na mesma configuração 
Do átomo gêmeo 
Que permanece na totalidade, 
De pijamas. 
 
O que não sonha 
Está de pijama. 
 
Então, ao respirar 
Sentimos a vida dentro de nós 
E por simetria, 
Por mesma configuração, 
Palindromia, 
A vida nos sente dentro nela. 
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A exuberância da materialidade 
Aponta a exuberância da totalidade 
 
 
 
 

Uma lagartixa se espreguiçou na parede 
A atenção correu para lá 
Ela correu, olha ela lá 
Vê-la  
Somente se eu estiver me vendo 
 

 
Acordar é ver tudo em si. 
 
Você percebe que está aqui  
E vê a extensão disso. 
Vem o seu coração e diz : 
Você está aqui e lá. 
 
Seus olhos olham para o que está aqui 
Mas o que você vê 
Só faz sentido mesmo 
Quando você se vê  
Com o sonhador incluído 
Com o coração acordado. 
 
Então você pode ser  
Totalmente amoroso com o sonhador 
Que trouxe você até aqui. 
É o que ele dá conta,   
Ele dá um duro danado. 
Olhe com amor para ele. 
Passe a mão no seu rosto 
Sem acordá-lo. 
Dê um tempo para ele. 
Ele vai acordar. 
Vai se deliciar em ser sendo, 
Em não se cobrar tanto, 
Em se perceber livre. 
Bom. 
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O potencial amoroso 
 
 
 
 
 
 
O potencial amoroso aqui  
Configura o potencial quântico lá. 
Cada célula se configura 
Na verdade 
No amor 
Na vida 
V.A.V. 
Mas, mesmo assim morre. 
É como é. 
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Tudo isso está na cara 
 
 
 
 
 
 
 
E tudo isso está na cara de nossos filhos 
Que são nossos, 
Mas também são filhos da vida. 
São apostas da vida 
Para se descobrir em casa. 
 
Filhos primeiros, alfa, nariz compridinho,  
Direcionado para baixo. 
Teimosos, determinados. 
Que lindo sonho eles vivem 
De materializar aqui o paraíso deles, 
De que podem chegar sozinhos 
Onde só podemos ir juntos. 
 
Os filhos segundos, beta, lindinhos 
Narizinho pra frente,  
Olhinhos brilhantes. 
Sorridentes, cheios de amigos, 
Não percebem o sonho, 
Não percebem o quanto é mais divertido acordar. 
Precisam de um empurrãozinho 
Para quebrar a inércia dos sonhos que sonham acordados 
E passem a escutar o próprio coração. 
 
Filhos terceiros, gaminhas,  
Narizinho direcionado para cima 
Boca grande, covinhas. 
Chatinhos. 
Querem tudo do seu jeito. 
Focados, aprendem tudo com facilidade 
Mas não sabem ir além, extrapolar 
Deixar o terreno conhecido, 
E se aventurar, 
Seguir seu coração. 
 
Potencial quântico é potencial amoroso direcionado 
Pelo gama-beta-alfa  pra cá, 
Pelo alfa-beta-gama pra lá. 
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Cada filho da vida que nasce 
É o caminho de volta para a totalidade. 
O mapa está estampado na cara 
Para ninguém se perder 
E chegar ao coração. 
 
Temos a cara da totalidade, 
Somos a cara da totalidade. 
Cada átomo desse corpinho aqui  
Faz a mesma dancinha 
Do correspondente atômico lá. 
 
O coração está aqui 
É só se abrir. 
Uma vez eu li : 
Se você não abrir seu coração 
Um cardiologista fará isso por você. 
 
Fizemos muitas aulas sobre o coração humano 
Todas disponíveis no YouTube 
No canal do Imensa Vida. 
É so buscar :   
Coração Humano Imensa Vida. 
 
O DNA do coração 
É o DNA do universo. 
E é também da totalidade. 
 
Nosso coração pode nos dizer tudo que precisamos ouvir. 
Quando não o ouvimos, 
Adoecemos. 
A memória é dor 
Está no sonho, 
Está no separado. 
Clama pelo retorno ao todo 
E o todo,  
Não pode ser explicado.  
Apenas é  
Verdade, Amor e Vida. 
 
A parte separada 
Mesmo no sonho 
Está no todo. 
Se for olhada pelo todo 
Pode acordar. 
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Observar muda a coisa observada. 
Observar acordado 
É ver tudo acontecendo  
Em si, 
Não separado, 
O observador incluído. 
É o mesmo que incluir o observado. 
  
O observador faz o colapso da onda, 
Excita o campo, 
Acorda o potencial quântico amoroso. 
Observar cura. 
Escutar o coração cura. 
Acordar do sonho é atualizar a verdade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

 
 

Pequeno Dicionário 
 
 
 
 
 
 
Dicionar o idioma da totalidade 
É apenas possível  
Pela emoção do movimento. 
Por ventos. 
 
Um vento bateu dentro de mim 
Eu nem tive jeito 
De segurar... 
A vida passou pra me carregar. 
 
Por ventos e verbos 
 
Verbos da primeira conjugação. 
Verbos terminados em ar. 
Verbos e ventos amplos  
Trazem o movimento  
Ainda do infinito. 
 
 
Andar 
 

Mover-se sobre sua própria estrutura. 
Andar, seguir em frente 
Andar, seguir autonomamente 

 
Olhar 
 

De um lugar amplo e vazio 
Lançar o olhar sem pré conhecido 
Sem comparação ou juízo 

 
Observar 
 

Processo interno do olhar verdadeiramente 
Deixar-se espalhar no silêncio  
Pelas conexões com o que se vê  

 
Validar 
 

Dar valor 
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Apenas o que está no valor 
Pode dar valor 

Nomear 
 

Quando termina o silêncio 
Quando termina a separação 
Então se pode dar nome  
 

Tratar  
 

Quando o olhar verdadeiro 
Se descobre amoroso 

 E olha o outro 
 
Integrar 
 

Validar 
O retorno  
À origem 

 
Voar  

Findar o arrastar-se 
 Migrar do chão 

Para o ar 
 
Verdadear 
 
 A Ação da verdade 
 O movimento incontido da verdade 
 Podendo se espalhar 
 
Amorear 
 
 Deixar o amor campear 
 Sem limites 
 Sem intenções  
 
Videar 
  
 Explosão da vida 
 Acontecendo 
 Sem fronteiras 
 
Habitar 
 
 Na verdade 

Que habita em nós 
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Verbos da segunda conjugação 
Mais próximos do ser 
 
 
Ser 
 

Verbo que está em todo verbo 
Sendo. 

 
Expor - Expoer 
 
 Quando o ser não consegue mais se conter 
 Se abre 

Sem reservas  
  
Viver 
 Ser vivo 

Ser vida 
Ser imensa vida 
   

Aprender 
  
 O jeito que o cheio 

Olha para o vazio 
     
  

Permanecer 
 
 Só permanece 
 O inseparado 
 
Compreender 
 
 Ver algo fora 

Que já via  
Dentro de si 

 
Valer 
 
 Reconhecer que  

Verdade Amor Vida 
 É pra valer 
 
Ver 
 
 Conexão direta 
 Com o que é 
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Verbos da terceira conjugação 
Trazem os limites   
  
 
 
Dividir 
 
 Eu aqui 
 Você ali 
  
Resistir 
 
 Não ver o fim 
 Não entregar 
 
Ouvir 
  
 Quando se abre para  o outro 
 Deixando que seja como é 
 Sem querer mudar nada 
 
Findar, Finir 
 
 Quando chega a hora de fechar o ciclo 

Quando não há mais resistência 
Pode então concluir 

  
Ir 
 
 Ser como o vento 
  Não saber de onde vir 
 Nem para onde ir 
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As conjugações  
 
 
 
 
 
 
Os verbos em fontês, 
Se exprimem em infinitivos,  
No agora. 
Até o particípio passado 
Vira particípio presente. 
 
Viver a vida, 
Videar. 
Plim. 
O videante videia. 
Particípio presente. 
É puro videar. 
 
A verdade verdadeia. 
É verdadeante. 
Quem a encontra 
Se enverdadeia. 
 
É lindo o fontês... 
 
Amar o amor amoreante 
Amoroso e inteiro, 
Incondicional. 
É ser amor,  
É ser amar. 
 
Em conjugação de verbos 
A totalidade verbeia, 
Plim. 
 
Verbos da conjugação primeira 
São mais livres 
Incontidos 
Inconformes... 
 
Na segunda conjugação 
O ser se mostra, 
Reclama seu espaço, 
Pode ir ou ficar. 
Se replica  
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Quanto mais movimento 
Mais se afasta.  
 
A terceira conjugação  
É predominada pelo ir 
Pelo partir, 
Pelo mudança que se passa  
Conta a separação. 

 
Verbos fazem o movimento 
Que no fontês 
Se resume em silêncio. 
Mas totalidade não é silente 
É ruidosa. 
Efervescente. 
Se mostra em tudo, 
Sem perceber. 
 
Nela todas as palavras  
De todos os idiomas  
Se somam, 
Se anulam, 
Se calam. 
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Mito 
 
 
 
 
 
 
Palavras fora da totalidade 
Viram mito. 
São dramáticas 
Coagulam o saber difuso. 
Comprimem os sentidos. 
 
Palavras cheias de sensações  
Dor e prazer, 
Busca de emoções e imagens. 
Palavras do sonho, sonhador 
Imagens vindas do imaginador. 
Quem se constrói em palavras, 
Palavreador. 
 
Tudo que estas palavras produzem, 
Separação, 
Exceto por finas brechas. 
Como a poesia, brecha poesia. 
Terapia, brecha terapia. 
Contemplação.  
Onde extrapolam 
As palavras voltam ao sopro, 
Ao movimento 
Ao verbo que as verbeiam 
Plim. 
Mostram a totalidade 
 
Belas são as palavras 
Quando ultrapassam a separação 
E apontam o ilimitado. 
 
Quando a palavra se desveste de tempo 
E pode ser agora. 
A-mo-ro-si-da-de. 
Se a palavra é franca 
Ela movimenta, cutuca.  
Produz efeito,  
Desmistifica.  
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Ideia sem pensamento 
 
 
 
 
 
 
O que vem primeiro, o pensamento ou o pensador ? 
Estamos acostumados a responder de estalo 
O pensador pensa o pensamento. 
Mas não é bem assim.. 
 
Imagine um campo de ideias 
Onde todas ideias, no fundo, são uma só. 
Um campo “auto sustentado” 
Fechado, 
Onde todas as vias, 
Levam de volta para o centro. 
Como um vórtex 
Ao contrário. 
O que sai  
Volta. 
Então tudo que se aproxima, 
É gravitado 
É jogado para dento, 
Da periferia para o centro 
Varrido para dentro, 
Como nos auto elogios. 
 
Esse é o movimento da consciência 
Varrer para dentro. 
Bobeou é varrido para dentro. 
Sonho sem sonhador. 
Outro nome para consciência.  
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Mas Deus é sonho ? 
 
 
 
 
 
 
Quando alguém me pergunta 
Se eu acredito em Deus, 
Tenho uma frase inicial preparada: 
Quantas horas você me dá para responder ? 
Se eu disser sim,  
Você vai entender errado. 
Se eu disser não,  
Vai entender mais errado ainda.  
 
Estamos vendo cair por terra,  
A ideia de Deus Criador. 
A criação é sonho sem sonhador 
A vasta e ampla fonte da vida verdade amor 
É. 
Não foi criada, 
Não criou nada, 
Não salvará nada,  
Nem precisará ser salva. 
  
Da mesma forma 
O ser que habita em nós 
Ou o ser que nós habitamos, 
É do mesmo modo vasto e amplo. 
Quando se deixa pegar pelo sonho 
Vira eu, 
Vira sonhador, 
Vira cheio, 
E passa a ver tudo pelo cheio 
Então a vasta e ampla fonte da vida verdade amor 
Ganha uma entidade criada. 
Assim como o sonho com sonhador 
Preenche o vazio em mim com o eu 
Preenche o vazio da fonte com Deus. 
 
Mas isso não quer dizer em absoluto 
Que Deus é criação do sonho 
É que sempre estamos olhando para o lado errado. 
Nos evangelhos apócrifos de Felipe, 
Ele relata perguntar para Cristo 
Quem és tu ? 
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Quem és tu ? 
Então Cristo responde: 
Se você olhar para mim, você não vai ver. 
Mas vai ver, se você olhar para você. 
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Despedida  
 
 
 
 
 
 
 
Horas sentado à beira de sua cama 
Lentidão para palavras  
Entendimento pelo olhar. 
Foram longas horas sem palavra alguma 
Onde só foi possível entender dela 
O que entendi em mim. 
Olhar o que ela olhava 
Olhando o que eu olhava em mim. 
O que disseram aqueles olhos no último dia... 
Como brilhavam. 
 
Às vezes franzia a testa 
Eu abria os olhos 
Ela desfranzia. 
Eu não podia pensar em mim 
No meu drama pessoal 
De estar me despedindo daquele ser. 
Se pensasse, 
Não poderia acompanhá-la. 
Olhava-a em mim 
Não para mim. 
  
Debilitada fisicamente, 
Mas com atitude forte 
Entramos no assunto de sua partida. 
De mãos dadas 
Olho no olho 
Por horas. 
 
O que ela estava prestes a experimentar, 
O que ela sentia, 
Sentia eu em mim. 
Respondia também com os olhos. 
Os olhos comunicavam todas as respostas, 
Entravam pelas minhas retinas 
Acessavam o meu centro vazio 
De onde eu a olhava 
E concordava 
E a verdade vinha. 
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Tudo vai dar certo. 
Fica bem. 
Não tenho poder nenhum sobre nada, 
Apenas estou aqui. 
 
E me percebi respirando fundo, 
Precisando de muito ar. 
Respirei puxando e soltando 
Pois só a pleno 
Podia sustentar aquela conversa, 
Sem cair no drama do leito de morte. 
Era o filho na hora certa 
Anos a visitando aos pouquinhos, 
Agora por uma semana juntos. 
De repente me vi respirando tão fundo e tão seguido 
Que parecia a respiração Pavloviana  
De parto sem dor. 
Como foi no parto   
Que me deu a luz. 
A respiração que aprendeu no curso 
Como me contara 
E me mostrara como era. 
Mas era eu que agora respirava 
Por mim e por ela. 
Eu respirava 
E ela paria a vida. 
 
Escutava e respondia no silêncio. 
E agora ? 
E respirando e segurando suas mãos respondia. 
Vai acontecer o que sempre aconteceu. 
Você sendo sempre mais você. 
E eu respirando pelas guelras. 
Não precisa ter medo. 
E agora ? 
Fica bem. 
O que vai acontecer ? 
Só o que é bom. 
Seus olhos eram a passagem 
Por onde o que via nela 
Via em mim.. 
Por onde a força do ar em mim 
Era a força dela. 
Me passava num segundo 
Se aquilo que vivia era humano. 
E a resposta era não. 
Era inumano. 
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Era para não ter ideia nenhuma. 
Era para ser aprendido na hora. 
Tocar o mistério. 
Como joia rara. 
 
Segurava sua mão, 
Eu a pleno pulmão, 
Quando seus olhos pareceram sorrir. 
Quando os meus pareceram não chorar. 
Houve o encontro. 
 
E em mim senti 
Tudo estava claro. 
Não havia mais motivo para nada. 
O sonhador saiu do sonho 
O voo saiu do pássaro.  
O eu saiu do ser. 
 
Morrer, nascer, o mesmo. 
O que vi na minha mãe,  
Vi em mim, 
Só existia amor. 
 
Mais tarde,  
Nas últimas horas, 
Voltei a sentar ao seu lado, 
E segurar sua mão. 
 
Mas em mim não tinha mais dor nenhuma, 
Aflição nenhuma. 
Não havia tristeza. 
Ela não olhava como antes. 
Respirava ressonante 
Mas eu apenas a acompanhava. 
 
Agradeci minha irmã Tarsila, 
Por de comum acordo 
Termos visto que o melhor para ela  
Era passar o último capítulo em casa. 
Na casa que vivera 50 anos, 
No seu quarto, 
Sem ser removida para uma UTI. 
Ali, um mês antes, 
Tínhamos comemorado seu 95 aniversário. 
Ali, tinha vivido, pintado seus quadros 
Ali, suas raízes. 
No prédio construído pelo meu pai 
No terreno do pai dela.  
Encostado na casa em ela praticamente nasceu 
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Ali, onde nos últimos anos recebeu os melhores cuidados 
De minha irmã e das pessoas que ela escolheu. 
Ali, onde ela verdadeiramente desfrutava a paisagem, 
A avenida que a viu crescer 
A mulher que viu crescer a avenida. 
Eram recíprocas. 
Eram velhas amigas. 
Mistério. 
 
Quando caiu minha cabeça, 
Bateu um sono,  
Mas não era apenas sono 
Era um “está bom por aqui” 
Ou  “podemos deixar por aqui ?” 
Não tinha mais nada. 
Eram 3:00 da manhã. 
Levantei passei por trás de sua cama 
Beijei sua testa, 
Encostei minha cabeça na dela 
E fui dormir. 
Poucas horas depois a cuidadora 
Veio dizer que ela estava “me chamando”. 
Pulei da cama e ao entrar no seu quarto percebi 
Que ela não estava mais lá. 
 
Pequei sua mão,  
Perguntei a cuidadora “quando foi ?” 
Agora, respondeu. 
Tiramos a pressão: zero por zero. 
Então é. 
 
Sentei e tomei sua mão. 
Senti o sangue correndo nas minhas veias 
Pulsando. 
Avisei minha irmã, que chegou num instante. 
Estava consumado. 
 
Agora a vida é assim. 
Fechamos seus olhos 
Cada um, um. 
E a vida se abriu. 
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Alfa beta gama 
 
 
 
 
 
 
 
Um anjo nos trouxe. 
Nossa mãe 
Que se disponibilizou 
Para receber uma criança. 
Um ser nascido em suas entranhas. 
  
Um ser nascido nela 
Um ser vindo da luz 
Na mesma luz que criou o universo. 
A luz que conta todas histórias do mundo. 
Um ser trazendo toda incompletude. 
As cargas de um passivo não resolvido 
As cargas da humanidade. 
 
As cargas alfa beta gama 
Vem montar energeticamente o corpo 
Se instalar nos centros de força.  
Acabei que me especializei nisso. 
 
Alfa beta gama baixo 
Gônadas, supra renais, fígado e baço 
Alfa beta gama alto 
Coração e timo, tireóides, hipófise e pituitária. 
 
Cargas que estão presentes em todas as famílias 
Em todos seres humanos. 
Pois em cada um que nasce, 
Nasce toda sequência da vida. 
Nascem dentro do sonho existente 
E é só uma questão de tempo 
Para ser sonhador desse sonho. 
 
Esse sonho é como um disco, 
Um disco voador ou de vitrola. 
Tem dois lados, A e B 
Como opostos complementares.  
Como o símbolo do Tao 
Na dualidade simbólica yang yin. 
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Mas essa carga dual 
Vem se manifestar no compasso ternário 
Alfa beta gama 
O que resulta 6 cargas. 
3 em cima, lado A 
3 embaixo, lado B 
 
Quando entramos na existência pelos pais 
Tomamos um lugar nessas 6 pistas 
Que distribuem e formatam as cargas.  
 
Se nasce uma primeira menina – arrojada, destemida    Lado A 
Segunda criança depois de menina –  conservador, consciencioso           Lado B 
Terceira criança depois de menina – arrojado, destemido                          Lado A 
 
Se nasce um primeiro menino - conservador, consciencioso       Lado B 
Segunda criança depois de menino - arrojado, destemido   Lado A 
Terceira criança depois de menino - conservador, consciencioso Lado B 
 
Observe que todo lado A é o lado acelerado, arrojado,  
Toma as cargas exclusoras, xizão, fui.  
Como apresentado no livro A Metáfora. 
A conexão com exclusor, 
Ancestral cheio de si,  
Destacador, 
Se lança,  
Não mede consequências. 
 
E todo lado B é todo conservador, mental, xizinho,  
Conectado ao excluído. 
É mais medroso, sabe lidar bem com dificuldades, é mais contido. 
 
Três pistas de cada lado 
Do mesmo disco. 
Do único sonho . 
Que já nos formatam 
Quando entramos na existência. 
 
Como contado no livro Imensa Vida, 
A Valsa da Família,  
A contagem dos filhos 
É pelas gravidezes do pai. 
E todos abortos contam. 
Eles deixam cargas para os que chegam depois. 
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Qual a palavra que joga você no sonho ? 
Não ! 
 
 
 
 
 
 
Qual a que tira você do sonho ? 
A palavra que brota da atenção, 
Da observação sem julgamento, 
A palavra que não tem oposto, 
A palavra no estágio sopro 
A palavra não dita. 
Hummmm 
 
Tao fácil de entrar 
Tao difícil de sair. 
 
Mas quem sai do sonho 
Não vira vagalume 
Não vira iluminado. 
 
Sair do sonho 
Não muda a sua natureza 
Você continua igualzinho 
Só, que vendo. 
 
Você não precisa mudar nada 
Nem vestir túnicas, 
Continua igualzinho 
Mas o seu humor muda, 
O seu rigor  
O seu valor. 
 
Saído do sonho 
Você descobre que a vida que está em você,  
É eterna.   
Que suas emoções, vitais 
Que seu coração,  
É a coisa mais preciosa. 
Suas relações, seu ar. 
Que você não vai viver um minuto a mais ou a menos 
Do que os minutos que você precisa  
Para apender amar, 
Para descobrir que viver é amar, 
Para viver e compartilhar a verdade disso.   
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Sair do sonho 
É entrar no amor. 
 
O sonho da matéria 
O sonho da energia 
O sonho da luz. 
 
Um sonho do que precisa ser visto 
Ser sentido 
Ser entendido. 
 
Alfa 
Beta 
Gama 
 
Sonho alfa – lado A : quero ver isso e aquilo  
Sonho alfa – lado B : quero ser visto assim e assado 
 
Sonho beta – lado A : quero sentir que sou amado 
Sonho beta – lado B : quero sentir que amo 
 
Sonho gama – lado A : quero entender isso e aquilo 
Sonho gama – lado B : quero ser entendido  
 
Todas faixas do mesmo disco 
Do único sonho 
Que nos puxa a todos.  
 
Acordado, pode se considerar uma pessoa sábia. 
Parou de buscar, 
Parou de se esquecer, 
Parou de achar que quer compreender tudo.  
Ahhhhh 
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Validar 
 
 
 
 
 
 
 
Valide a pessoa sábia que há em você. 
Você saiu do sonho. 
 
Seus objetivos, mais próximos, 
Sua risada, mais gostosa 
Suas auto-exigências, diminuídas 
 
Mais produtivo, 
Mais amigo, 
Mais saudável. 
Mais parecido com você 
Mais com a sua cara. 
 
Saiu do disco 
Disco riscado 
Sempre repetindo sonho. 
 
Agora está no centro vazio. 
 
Olhe para você,  
Sem ganância, 
Sem desejo, 
Sem complexo de burrice, 
O que você vê ? 
Quem é você ? 
 
Você saiu do sonho. 
 
Entra no centro vazio. 
Você pode dizer 
Sou verdade, amor, vida. 
Sou o que se expõe,  
O que se abre, confia,  
O que é responsável 
Pois sabe que é possível. 
Sou o que reconhece a força viva da verdade,  
A força do amor e da vida 
Sou o que valida. 
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Mas se eu entrar no medo,  
Qualquer que seja,  
Eu bigbangueio de novo 
Entro no disco do sonho. 
Como excluído ou exclusor,  
Como anjo do bem ou anjo do mau. 
 
Tanto faz. 
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Eclipse  
 
 
 
 
 
 
 
Esse ano foi um verdadeiro eclipse. 
Nada mais apropriado que terminá-lo  
Com um eclipse. 
Vim parar em Pucón  
Ao lado de um vulcão com neve e fumacinha, 
No meio de cachoeiras e termas naturais. 
 
Eclipse é a chance de poder ver o dia sem sol 
Ver a luz sem luz, 
Ver o eu sem eu. 
Eclipse é o estado de se perder achado 
De sonhar sem sonho, 
De sair dele. 
 
Eclipse parecia convidar  
A meditar 
A escrever. 
 
Tudo preparado. 
Máquinas fotográficas, 
Filmadora, 
Celulares carregados. 
Escolhemos ver o eclipse  
De um condomínio fechado 
Numa península  
No meio do lago Villa Rica. 
Uma lugar escondido 
Que tínhamos encontrado. 
Chegamos na hora certa. 
  
 
Foi incrível 
Eclipse Solar Pucon 2020 Tarso 
no YouTube 
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Acabamos de voltar do eclipse 
 
 
 
 
 
 
 
Tudo filmado. 
Meu corpo  
Ainda está vibrando. 
Mas não via a hora de voltar para o hotel  
Sentar e escrever. 
 
A noite de dois minutos 
 
A aproximação da Lua é lenta 
Vem tampando o sol. 
Em uma hora mais ou menos. 
Até virar um cisquinho de sol a iluminar. 
Bem legal. 
Ver a última nesga de sol brilhar efusivamente, 
Muito legal. 
Mas ao extinguir-se  
Se dá um pôr do sol completo  
Em 3 segundos. 
O dia vira noite em 3 segundos. 
A respiração para. 
Os sentidos se desnorteiam 
Os pássaros se aquietam. 
 
Que contrato é esse que temos com a luz ? 
Como o respeitamos, 
E nos desarvoramos 
Quando é quebrado. 
Tudo sofre  
ao ver a luz sofrer 
Ao ser chicoteada pela escuridão. 
 
3 segundos 
As sobras invadem 
Assola a sensação mortal. 
Descontinuidade. 
Quebra. 
Noite em 3 segundos 
Noite súbita. 
O corpo apaga e volta. 
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Desliga e liga. 
 
Alguém tira o chão, 
Nada mais é garantido 
Fora da luz. 
Não há reconhecimento 
E compreensão. 
Não há cor, não há fóton, 
Não há fotografia. 
Sem luz não há história, 
Não há gloria, 
Não há enredo. 
 
Somos sonho  
De crianças brincando ao sol. 
Mas quando nos é tirado o sol  
A inercia é quebrada, 
O sonho desmontado 
Para permanecer sonho sem sonhador. 
 
Pelo corpo passa a sensação 
Que algo se foi, 
De que não se é mais o mesmo. 
Sonho vazio, 
Sonho de centro vazio. 
Olhado por olhos de centro vazio 
Passa acontecer. 
Olhos que validam, 
Nomeiam, 
Verdadeiam. 
 
Por dois minutos e 9 segundos 
A terra se escondeu, 
Parecendo mesmo  
Ter deixado de gravitar o sol. 
Por dois minutos e 9 segundos 
Apareceu uma nova lei,  
A velha quebrou 
É isso, 
Quem quebrou 
Fui eu.  
 
Passados dois minutos e 9 segundos  
Na primeira nesga de luz 
O dia se fez de novo, 
Amanheceu em 3 segundos. 
Dia súbito. 
O que foi tirado foi devolvido, 
Porém pasteurizado. 
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A escuridão e a luz súbita 
Pasteurizou o bichinho da continuidade. 
Então algo novo pode nascer. 
Quando se descontinua 
Pode chegar o entendimento 
Do que jamais se descontinua. 
 
Sair do sonho 
Entender o sonho sem sonhador 
E voltar para o sonho. 
Mas se você olhar bem 
Não é o mesmo sonho 
E você 
Não é o mesmo sonhador. 
Agora sabe, 
É possível. 
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Final 
 
 
 
 
 
Verdades , 
São novas.   
Verdade,  
Não é control c control v 
Verdades,  
Brotam ao reconhecer-se 
Validar 
Nomear 
Verdades chegam pelo vazio 
Pelo emocionar-se 
Ao encontrar frestas no que é. 
 
Verdades  
Não acontecem na ilusão  
Não na polaridade 
Não na oposição. 
 
Somos ela 
Ela está no nosso coração. 
Nada nos separa dela 
Do que é V 
Do que é A 
Do que é V 
 
Falar verdade,  
Apresentar verdade 
Possibilita que algo nasça 
Ao preço que algo morra. 
 
Depois de ler esse pequeno dicionário, 
O que pede para nascer ? 
O que já pode morrer ? 
Para permanecer na ordem 
No amplo lugar, 
Sem paredes ou colunas. 
 
Nasce a cidadania 
Dupla cidadania,  
Reconhecer-se 100% filho da matéria 
100% filho do inteiro indivisível. 
Habitar 100% na materialidade 
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100% na totalidade 
Em puro amor. 
O coração então nomeia o que é 
Espanta o sonho, 
Com um tremendo carinho,  
Fã de carteirinha 
Incondicional mesmo 
De quem nasce e morre em mim. 
E este encontra no coração 
A fonte da verdade. 
 
Verdade vem ! 
Nunca pode ser levada. 
Se for levada,  
Não é mais verdade.  
Mas pode ser compartilhada, 
Fresca 
Acontecente. 
Plim. 
 
Querer habitar no vasto e amplo 
Superar modelos limitantes, 
Ressignificar 
Ajuda bem 
Mas não é suficiente. 
 
Verdade na separação só vem  
Depois que algo morre. 
Então é preciso nomear : 
 
O que você precisa morrer hoje ? 
O que você precisa nascer hoje ? 
 
O nome da verdade  
É amor. 
O nome do Amor  
É força viva. 
O nome da força viva 
É verdade. 
Força viva pela verdade. 
Quem não está casado primeiro  
Com a força viva pela verdade, 
Não pode estar casado com ninguém. 
Quem não se sente atendido  
Pela força viva pela verdade, 
Não pode atender ninguém. 
Só quando se está apaixonado por ela, 
Ela pode vir 
E habitar. 
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E assim ser livre. 

Voo Santiago- São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
O corpo cansado  
Da semana agitada no Chile. 
De dia passeios, cachoeiras, eclipse 
A noite recolher, escrever, meditar. 
 
Escrever esse dicionário mudou minha vida. 
Sair do disco do sonho 
Me colocou num lugar novo. 
 
Vim fazer módulo com Thales 
Aprender a ver tantas coisas diferentes, um outro ele, 
Uma pessoa que não conhecia 
E tive a chance também  
De conhecer outro eu. 
 
Tenho uma vontade de viver... 
De me colocar no meio da torrente da vida. 
 
Ontem no aulão do Imensa Vida, 
Me preparei para falar do hotel em Santiago 
Chegamos meia hora antes  
Da longa viagem de volta de Pucón. 
Mas sem sinal de internet no quarto 
Fui parar de baixo da antena do roteador 
No corredor. 
E chegavam e saiam hóspedes. 
Buenas noches. 
Então discorremos sobre esse livro 
Sobre a ponte entre o idioma falado e o da totalidade. 
Vimos e praticamos. 
Reconhecer 
Valorizar 
Nomear 
E plim, 
Sair do sonho. 
 
Mas quando o sonhador sai do sonho 
Acorda presença 
No vasto e amplo centro vazio 
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E se conecta com tudo pelo centro vazio. 
Nasce uma atenção amorosa,  
Genuína 
Que nos aproxima dos outros. 
Assim desfrutamos. 
 
 
Não sei se continuo escrevendo  
Ou fecho os olhos e medito. 
O corpo pede sono. 
Ainda mais com essa turbulência. 
Mas a alma está tão gostosa 
Mas tão gostosa 
Como um abraço  
Que abraça tudo. 
Que grande prazer 
O cérebro se oxigena 
O corpo está completamente parado. 
Vida. 
Olhos fechados 
Sem sono nenhum 
O coração bate. 
Que vontade de escrever isso. 
Escrever é hábito ou é fresco ? 
É essencial. 
Escrever o que sinto 
É o meu trabalho. 
 
Meu corpo está solto  
A turbulência passou 
Não estou no centro. 
 
Agora bateu um soninho. 
Delicadamente 
Me ponho a dormir 
Ainda segurando a caneta. 
Para escrever a última palavra do livro. 
 
É possível. 
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Comentários  
 
 
 
 
 
 
No Imensa Vida sentimos  
A necessidade de ultrapassar  
Barreiras de entendimento 
Barreiras de conceitos 
Barreiras de linguagem. 
Superar o horizonte conhecido. 
Como falar da cor vermelha para cegos ? 
Como entender milhões de bilhões de galáxias ? 
Como oferecer uma ponte para os sentidos. 
 
Então outro dia  
Numa conversa depois do módulo 
Constatamos a urgência  
De abrir atalhos de linguagem, 
Com palavras descontaminadas  
De crenças e das religiões. 
Palavras o mais possível frescas 
Diretas. 
Que apontassem a totalidade. 
 
Que tal fazer um dicionário ? 
Um pequeno dicionário da totalidade 
Para posicionar a essência 
Para desativar conceitos 
Para extrapolar limites 
Sem percorrer caminho batido. 
 
Totalidade, 
O inteiro indivisível 
O inseparado, 
Que é apenas movimento  
Sem formas 
Sem limites 
Sem fins, 
É, sem definição.  
 
Como entrar nesse assunto fundamental 
Sem nenhuma autoridade 
Sem ninguém conduzindo ninguém. 
Mas deixando que a própria vida conduza ? 
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Para cruzar o “rio da vida para a morte” 
Dante Alighieri cria a figura de Caronte, o barqueiro 
O que conduz a travessia, 
O que diz aos que entram no seu barco: 
Lasciate ogni speranza voi ch'entrate 
Deixai toda esperança vós que entrais. 
Assim convido a todos, 
Deixai um pouquinho de lado  
As ideias sobre a totalidade. 
 
Mas, veja a encrenca que é 
Entrar num centro cheio 
Para contar sobre o centro vazio. 
Alguém no centro cheio 
Que queira contar a totalidade 
Obviamente contará mais de si mesmo 
Do que da totalidade. 
Nada que tem centro  
Dá conta de contar  
O que não tem centro ? 
É como contar o sonho sonhado sem sonhador. 
Será possível ? 
Honestamente,  
Sem tentar, 
Como saber ? 
 
Seria se aproximar  
o mais possível  
do inaproximável. 
Mas o inaproximavel  
Está em toda parte... 
 
Agradeço ao grupo de estudos do Imensa Vida 
Que se dedicou ao livro de Bert Hellinger : 
A fonte não precisa perguntar pelo caminho. 
Que fizemos para nos manter ocupados na pandemia. 
E que descobrimos ser uma pandemia. 
Uma revolução dos sentidos e palavras. 
Vimos a necessidade de um idioma novo 
Para se falar da fonte, 
A fonte da vida e de tudo, a totalidade, 
O fontês,  batizamos, 
E com esse aprendizado nos lançamos, 
Por mares nunca dantes diocionados. 
 
Abraço apertado. 
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Orelha 
 
 
 
 
 
 
Pequeno Dicionário da Totalidade 
 
 
 
Escrever esse dicionário 
Foi um grande barato, 
Como brincadeira, 
Numa viagem ao Chile, 
Para ver o eclipse. 
Uma semana com o filho, 
Que tem muita energia. 
Passeios durante os dias 
Sempre compridos  
Com sol até as 21:00 hs. 
E quando de volta ao hotel 
Me entregava a escrever. 
Veio o eclipse. 
Vira noite em 3 segundos 
Fica noite dois minutos 
Vira dia em outros 3. 
É como uma pasteurização 
Esquenta e esfria. 
Morrem os bichinhos 
Da continuidade. 
O sonho. 
O único e grande sonho, 
Que com eclipse 
Pode ser visto de fora 
Sem sonhador.  
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