
SOBRE AS TRÊS VISÕES 

 
1. A VISÃO DUPLA : Os orientais e os xamãs estão indicando (há milênios !) 
que deveríamos viver a vida com o que poderíamos chamar de uma “visão 
dupla“, ou seja, enquanto uma “parte” de nós está dentro do rio da vida 
experienciando conscientemente o movimento da sua mutante impermanência 
com todos os seus “pensares e sentires”, outra “parte” está na “margem” 
observando silenciosa e neutramente o movimento inteligente (e 
impermanente) do rio. 
 
Só desta forma podemos entender a função dos exercícios e testes que 
atraímos - na maior parte das vezes inconscientemente - para nosso 
crescimento e evolução. 

 
E procedendo assim, não necessitamos naufragar e nos descabelarmos (como 
na maior parte das vezes fazemos) cada vez que a Vida nos trouxer 
problemas, dificuldades, frustrações, conflitos, e nem culpar a ninguém (nem a 
si próprio). 
 
Desta perspectiva “dupla” podemos receber o que a vida nos trouxer, aceitar o 
que vier, entender sua função, sentir os sentimentos e as emoções inerentes 
aos eventos, aprender o que for necessário e deixar que tudo se vá, sem reter 
resíduos e sem deixar que registros limitadores se instaurem em nosso ser. 
 
Insisto em que a Meditação ainda é a ferramenta mais eficiente para promover 
o “descolamento” da Consciência, já que o mundo ocidental fundiu a 
Consciência com a mente racional como se fossem a mesma coisa, e em cima 
desta premissa construiu sua ciência, sua medicina e sua filosofia, entre outras 
coisas. 
 
2. A VISÃO AUTO-REFERENTE : A Física Quântica está indicando que “o 
centro do Universo é onde você está”e “o externo é um reflexo – uma criação – 
do interno”, na medida em que somos nós quem construímos a nossa 
realidade.  
 
Obviamente não estou fazendo aqui a apologia do auto-centramento no sentido 
egoísta do termo.  
 
Mas pense bem, quem é você ? Por exemplo, se pessoas que não te 
conhecem perguntarem para cada um dos teus filhos (ou irmãos) quem é o pai 
(ou o irmão) deles, provavelmente vai ficar parecendo que eles tem pais (ou 
irmãos) diferentes. 



 
Então, o fato é que nós, com toda a nossa bagagem kármica, educacional e 
cultural, construímos as pessoas e as coisas ao nosso redor. E também temos 
o poder de mudar estes constructos.  
 
Veja que ao nosso redor existem pessoas vivendo no Céu e outras no inferno, 
e não estamos (literalmente) em nenhum destes dois “lugares”. O que para um 
é delícia para o outro pode ser sofrimento e limitação. 
 
Tudo é uma questão das crenças que carregamos, frutos de nossos registros 
psico-emocionais (samskaras, corpos energéticos).  
 
Dentro desta perspectiva, considerando que somos todos Um, e considerando 
também a Ressonância e a Sincronicidade, podemos dizer que o Universo nos 
fala através da boca do outro (e de todas as coisas). 
 
E se quisermos ser ainda mais específicos e corretos, podemos dizer que nós 
mesmos (nosso Self) nos falamos através dos outros e das situações. Esta é a 
forma que a Inteligência Universal usa para nos informar e nos oferecer as 
dicas e os exercícios perfeitos para nossa caminhada evolutiva.  
 
Usando uma imagem para ilustrar, poderíamos dizer que quando imputamos 
ao outro culpas e responsabilidades pelas nossas dores, estamos fazendo um 
movimento de dentro prá fora. E quando imputamos a nós próprios estas 
culpas, estamos fazendo o movimento de fora prá dentro. 
 
Urge então restabelecer novamente a consciência da “mão dupla” nas 
relações. Um movimento de 8 deitado (lembra do símbolo do infinito ?), que vai 
e volta incessantemente. Sem culpas nem vitimas. Apenas como co-criadores 
e co-responsáveis que se espelham magneticamente, como ímãs mutuamente 
funcionais, trabalhando em prol da expansão da Criação.. 
 
3. A VISÃO HOLOGRÁFICA/SISTÊMICA : Mais uma vez venho exortar a que 
nos livremos do jugo do paradigma cartesiano e newtoniano que dominou e 
determinou a nossa cultura e civilização ocidentais.  
 
Esta visão linear e mecanicista da Vida, aliada aos conceitos profundamente 
arraigados que foram imputados pela religião vigente, foram quem mais 
fomentaram a destruição gradual do planeta e a decadência da atual 
“civilização”. 
 
Holográfico quer dizer que cada “parte” contém o Todo. De cada perspectiva 
que observarmos o Holos, vemos o Todo. Assim os orientais, os xamãs e a 
Física Quântica estão concordando e nos indicando esta forma de ver a Vida – 



multidimensionalmente.  
 
Já se sabe até que o próprio cérebro humano não funciona analógica e 
sequencialmente, e sim, holográficamente.  
 
Tempo e espaço (com suas três dimensões) são criações do nosso complexo 5 
sentidos/mente racional/ego, cuja uma das principais funções é estimular e 
manter as perspectivas cindidas que temos em relação ao nossos mundos 
interno e externo. 
 
E isto não é um defeito da Criação. É uma forma de produzir exercícios e 
movimentos de “volta” ao estado incondicionado, absoluto. 
 
O Aqui e o Agora são o espaço e o tempo, perdoem a redundância, “realmente 
Reais”. A verdadeira expressão da Eternidade. 
 
E o resgate do sexto-sentido (sensitividade) pode ser uma eficiente via de 
acesso à realidade multidimensional da existência. 
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