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Este livro é para
Maria,
minha avó (in memoriam), por deixar-me como
exemplo a responsabilidade sobre o caminhar;
Violeta,
minha mãe, que ainda hoje ensina-me a caminhar em
busca dos sonhos;
Endy-Ara e Iandara,
minhas filhas, força motriz para eu continuar no
caminho, sem perder a esperança.
Mágica trilogia, três gerações de andarilhas, que
fizeram, fazem e farão parte da minha história.
É também para
Caiuby,
companheiro de viagem, imprescindível complemento
na jornada infinita, partilhando e auxiliando a decifrar
dúvidas ao longo da nossa caminhada.
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PREFÁCIO
“Maravilhas nunca faltaram ao mundo; o que sempre falta é
a capacidade de senti-las e admirá-las.”
J. Schmidt

Atara se configura como uma fantástica viagem cósmica
engendrada na mente e no coração da solitária andarilha no Parque
que, com os pés deslizando pelo solo, em permanente caminhar, cria
asas da imaginação e alça vôos de infinita contemplação e, ao pousar
registra, com mãos engenhosas e linguagem fascinante, as impressões
magnificentes do Santuário Natural.
Na caminhada, os pés se assentam no chão, permitem a postura
vertical, a marcha; se por um lado designam o começo, por outro
indicam a meta, o destino.
A andarilha persistente retrata a experiência do caminhar, estado
de vida em movimento, onde o pulsar do coração e a vida do Parque se
mantêm em permanente sincronismo.
O caminhar faz desabrochar a relação existencial de harmonia
entre pessoa e natureza, gerando contínua ciranda de energia,
revitalizando os órgãos vitais. A natureza manifesta-se como
abrangente livro, permanentemente exposto a novas descobertas e
grande escola a céu aberto.
À semelhança do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que busca
em diferentes mundos uma resposta para sua flor, a autora, figurando
qual rainha, deixa-se cativar e torna-se eternamente responsável pelo
Parque: “Só se vê bem com o coração; o essencial é invisível aos olhos”.
A escritora já destacara na sua composição literária “A professora
que voava”: “Não são todas as pessoas que acreditam no sonho, algumas
estão preocupadas com as coisas que os olhos vêem porque não são
capazes de ver com os olhos da alma”...
Em diversas passagens, a autora aproxima-se de Teilhard de Chardin,
considerado o Peregrino do Futuro, na sua cosmovisão do mundo que
coloca o Homem como elemento integrado no Universo e intui a inegável
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verdade de que o Infinito está presente em todos os Finitos.
O leitor, à medida que for se sintonizando com o estilo sutil e
poético da obra, sentir-se-á cativado e, imperceptivelmente,
surpreender-se-á como andarilho que compartilha a jornada,
vivenciando a mística realidade e revitalizando-se com a força
energética, imanada dos chackras, que permeia o âmago do ser. A
peregrina estabelece vínculos abrangentes com o corpo, vive seu corpo,
na busca de um entendimento holístico da pessoa como território do
sagrado. O leitor, já andarilho, adentra no cósmico caleidoscópio do
tempo e do espaço onde a escritora arquiteta sua mandala composta
de energias, luzes e cores reveladas pelo espectro da imaginação. Aí,
os dias com seus matizes se sucedem, inseridos nas estações, nos anos,
nas gerações, nos sistemas planetários, no Universo.
O andarilho, ligado ao chão da Mãe Terra, se sente semente, ela é
o seu berço, fonte de energia criadora; nela, qual pássaro forneiro,
encontra abrigo e proteção. Aquece-se no crepitante fogo do
conhecimento. Do coração, brotam as emoções e a intuição.
Na purificação, brota a inspiração que se torna linguagem e, ao
passear pelas cordas vocais, se faz palavra, gestada na vontade e na
consciência cósmica com toda plenitude da dourada flor-estrela, rainha
do Parque.
Pe. José Ailton Trindade
Salesiano de Dom Bosco
Educador com formação em Filosofia, Pedagogia e Geografia.
Diretor do Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora - Campinas, SP

“Nós não herdamos a Terra de nossos pais, nós a tomamos
de empréstimo de nossos filhos.”
Lester R. Brownn
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INTRODUÇÃO
“Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui
insulto algum para si mesmo ou para os outros, abandoná-lo
quando assim ordena o seu coração...
Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o tantas
vezes quantas julgar necessárias. Então, faça a si mesmo e
apenas a si mesmo uma pergunta: possui esse caminho um
coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom. Caso contrário,
esse caminho não possui importância alguma.”
Carlos Castañeda, em “Os Ensinamentos de Don Juan”

Quando comecei a caminhar no Parque Ecológico Municipal de
Americana “Cid de Almeida Franco”, em 1996, foi necessário um tempo
até que eu descobrisse que o Parque escondia em seu cerne um coração,
e mais, que este coração pulsava no mesmo ritmo do meu.
No início, meu corpo habituado a correria da vida diária e a mente,
condicionada a um estado permanente de pressão exigidos pela vida
moderna, impediam que a caminhada além de um bem físico me
trouxesse um estado de serenidade e aquietamento, capaz de me trazer
equilíbrio e paz.
Havia saído de um estresse que eu não compreendia, diagnosticado
por três médicos diferentes e unânimes na prescrição: é necessário
desacelerar, parar todas as atividades profissionais, para superar a
depressão e a crise de pânico. Tudo de uma só vez...
Num momento como esse acreditamos não sermos capazes de
suportar. Admitir que perdemos o controle e que precisamos ter a
coragem de romper com tudo aquilo que vínhamos fazendo há anos,
do mesmo jeito, pensando ser o que havia de melhor em nossa vida é,
no mínimo, assustador. Demorei algum tempo até compreender a dor
da mudança. Foi muito difícil perceber que mudar implica em admitir
que escolhemos o trajeto mais complicado e perigoso. Quando fazemos
a escolha da direção errada, retroceder é o melhor caminho.
A primeira lição, talvez a mais dolorosa delas, foi admitir que não
havia outra saída a não ser a paciência, única aliada na volta, em busca
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do caminho que ficou lá atrás, no passado.
Nesse momento, descobri que nasci andarilha. Não importava
voltar, haveria de encontrar forças em algum lugar. Nada me faria
desistir da minha tarefa, do meu compromisso com a vida. Viver para
cumprir a grande missão de todos nós, a evolução.
Foi nesse instante que ouvi pela primeira vez o pulsar do Parque
e o meu próprio pulsar, sincronizados...
O exercício constante da caminhada foi auxiliando o meu corpo e
a minha mente num processo de desaceleração e aquietamento. Aos
poucos os dois entravam em sintonia num trabalho de formiguinha,
dia após dia, incansável e persistente. O resultado foram duas sensações
inesquecíveis: humildade e consciência de uma presença poderosa
dentro de mim. Ao mesmo tempo que me sentia como um grão de
poeira, uma força de explosão estelar era capaz de me impulsionar a
viver e trilhar o meu caminho.
Hoje, quatro anos depois, quando inicio minha caminhada diária
no Parque Ecológico Municipal de Americana, o corpo e a mente
movidos por uma sincronicidade com o local, permitem um olhar mais
habituado e atento. Agora existe uma intenção no meu caminhar.
Percebo melhor os acontecimentos em minha volta e procuro viver
mais intensamente um estado de contemplação.
Aprendi que nossos objetivos e sonhos exigem de nós um movimento
em direção a um ideal, impulsionados pela vontade. Idealizar, criar,
construir e realizar têm sua origem no primeiro passo. Caminhar é o
princípio de tudo, um estado de movimento, sinônimo de vida.
De repente percebo que, da mesma forma que a nossa vontade, a
energia que nos movimenta e dá vida, também realiza um caminho
em nosso corpo. Um trajeto feito ao longo da coluna vertebral,
começando na base do tronco, lá embaixo, até o topo da cabeça.
Essa energia que circula no planeta como um sopro de vitalidade
em forma de brisa é a mesma que percorre a trajetória dos chakras
em nosso corpo.
A palavra chakra é um termo em sânscrito, uma das mais antigas
línguas clássicas da Índia, que significa “roda”. São sete pontos
principais, conhecidos como os centros de encontro de alguns canais
sutis, condutores de energia pelo nosso corpo, que realizam um
trabalho de energização nos órgãos vitais, beneficiando nossas
condições físicas, psíquicas e espirituais.
São eles os responsáveis pelo nosso equilíbrio energético, e cada
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um dele, eqüivale a um estágio de evolução da matéria no corpo
humano, simbolizando etapas, momentos e sensações vividos ao longo
da nossa trajetória de vida e da trajetória da energia em nosso corpo.
Do primeiro ao sétimo, o curso dessa energia permite uma analogia
com o caminhar do andarilho, todos os dias, numa viagem pelo Parque
Ecológico de Americana, através do simbolismo existente em cada
chakra, no dia da semana em uma cor.
Assim começa a viagem do atara percorrendo caminhos que o
conduzem a um estado contemplativo da Natureza, capaz de acordar
em seu cerne um desejo de preservar, preservando a si mesmo.
É curioso constatar: conforme caminhamos, nosso inconsciente
nômade se aguça e desperta uma necessidade de observação cada vez
mais apurada conforme a estimulamos. De repente, me senti de tal
forma envolvida com os fenômenos do
Parque (como acontecia com os povos
antigos diante da Natureza) que o
elegi como um santuário natural,
local das minhas observações e do
meu aprendizado.
Um dia, numa dessas arrumações
que costumamos fazer em casa uma
vez por ano, separando e rasgando
papéis e coisinhas que vamos juntando
por longos períodos, encontrei um
desenho da minha filha Iandara, na
época com quatro anos.
Esse desenho me fez relembrar
uma história que costumava contar a
ela desde pequenininha e que foi o
responsável pela idéia de transformar
as minhas anotações sobre o Parque
em um livro. No íntimo, meu desejo
maior era transmitir e partilhar as
experiências vivenciadas nas andanças
não só com as pessoas que caminham
no Parque todos os dias mas com todos
aqueles que desejam fazer algo pela
Natureza.
A história conta que um dia começou um incêndio na floresta... O
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fogo se alastrava rapidamente por todos os lados. Os animais, muito
assustados, começaram a fugir. No meio da algazarra e da correria o
macaco percebeu que um beija-flor voava de um lado para o outro,
numa atitude estranha. Parou para observar melhor e viu que ele
voava até o lago, sorvia um pingo de água com o bico e o trazia de
volta, jogando-o sobre o fogo, com a intenção de apagá-lo. Fez isso
muitas vezes, incansavelmente. O macaco, que a tudo observava, ficou
intrigado com o comportamento da ave e resolveu interromper o seu
vôo frenético, indagando:
- Escuta, beija-flor, o que pretende com isso? Não está vendo que
é impossível apagar esse fogaréu com o pouquinho de água que traz
no seu bico em cada viagem?
O pássaro interrompeu o seu trabalho, olhou para o macaco e
respondeu:
- Eu sei que com esse pinguinho de água jamais apagarei o fogo.
Sou tão pequeno e o fogo tão grande! Mas, se todos ajudassem, juntos
pudéssemos conseguir melhor resultado, acabando com o incêndio. Estou
fazendo a minha parte, mesmo que pareça pouco é alguma coisa, um
começo. Quem sabe os outros se animem e resolvam ajudar também.
Porque escrever sempre foi a maneira de expressar minha visão
do mundo, surgiu ATARA - Impressões de um Andarilho, uma
palavra que em tupi-guarani significa “andarilho”. Uma declaração
de amor ao Parque, transformada em livro. Um trabalho de prosa
poética, citações e fotos envoltos num simbolismo camuflado em figuras
sutis, no emaranhado das minhas emoções.

15

“Somos tudo aquilo que existe. Em outras palavras: tudo o
que existe está dentro de cada um de nós. Ao explorar a nossa
paisagem interior, também exploramos o Universo...”
Barbara Ann Brennan
Física, Terapeuta em Bioenergética e
Psicodinâmica, em “Luz Emergente”

CHACKRA 1
... É o elo de ligação à Terra.
Tiramos do cerne nossa continuidade, como instrumentos vivos,
fazendo brotar da terra nossa semente.

16

“Quando nos detemos na contemplação de certas formas irracionais, estranhas,
raras da Natureza, gera-se em nós um sentimento de harmonia entre nosso íntimo e a
vontade que fez surgirem tais seres. Vem-nos logo a tentação de tomá-las por inventos
nossos, criações nossas. Oscilam e desaparecem as fronteiras entre nós e a Natureza.
E atingimos aquele ponto em que não sabemos mais se as imagens formadas em
nossas retinas resultam de impressões externas ou internas. Só por esse exercício é
que fazemos, de modo tão simples e fácil, a descoberta da freqüência com que somos
também nós criadores; de quantas vezes nossa alma compartilha da incessante criação
do mundo. É que a mesma e indivisível divindade opera em nós e na Natureza. E se
o mundo exterior acaso desaparecesse, qualquer de nós seria capaz de recriá-lo, pois a
montanha e o rio, a árvore e a folha, a raiz e a flor, toda a forma que habita o mundo
está pré-formada em nós, procede da alma, cuja a existência é eterna, cuja essência
desconhecemos, e que, entretanto, se dá a nós sobretudo como força de amar e como
poder de criar. Força e poder ansiosos de plenitude...”
Hermann Hesse
Escritor alemão (1877-1962) em “Demian”
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DOMINGO AMARELO
O primeiro dos chakras é conhecido como “o berço”, onde a fonte
de energia criadora, raiz de todos os poderes do ser individual repousa,
após realizar a sua trajetória em seu trabalho de criação na matéria.
É a morada que corresponde à terra, matéria sólida na base do tronco.
É o centro de atividade que mantém nossas raízes ligadas ao chão. Se
observarmos, há uma ligação assim como as árvores, enraizando-se ao
solo, buscando nele a seiva que o alimenta e nutre. Há uma nítida
correspondência entre as partes na planta e o corpo humano, porque
ambos foram gerados pelo mesmo princípio único da vida. Olhando a
Natureza ao nosso redor, atentamente, perceberemos que ela contém
todos os ensinamentos sobre a nossa existência. A flora e a fauna nos
dão exemplos vivos de tudo aquilo que somos.
Talvez seja essa a origem da nossa afinidade com a terra, é como
se estivéssemos plantados sobre ela, nutrindo a nossa existência com
sua seiva e bebendo a água das suas entranhas. Ou quem sabe sejamos
como o beija-flor ou colibri, pássaro tão delicado que depende da
existência da flor com seu néctar para sobreviver. Lembram-se da
história do beija-flor em sua luta para salvar a floresta do fogo?
As tradições orais nos auxiliam na compreensão de tantas coisas,
que não podemos deixar de contar histórias para nossas crianças e
também aos adultos. A história fica gravada em nós de maneira muito
intensa, trazendo consigo uma força simbólica poderosa que nos ajuda
a refletir. Em muitas lendas o beija-flor é o nosso herói, aquele que
salva a humanidade da fome, intervindo junto ao deus da germinação
e do crescimento das plantas, segundo a tradição indígena.
Pensando sobre esse aspecto, quantos de nós imaginamos que esse
pequeno pássaro, mediador entre o céu e a terra, precisa de pelo menos
mil flores por dia para se alimentar?! Vale a pena pensar nisso quando
olharmos para um pequeno canteiro no jardim ou na calçada de casa.
Existe cada vez menos árvores em nossas cidades e a paciência também
é cada vez menor em cuidar de um jardim ou varrer as folhas que
caem no chão. O beija-flor só existe se existirem flores para alimentá-lo.
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Lembre-se que algumas dessas flores são polinizadas por ele ou seja,
eles ajudam na reprodução das plantas, transportando pólen no seu
bico, de uma flor para outra. Cada espécie de planta, cada espécie de
beija-flor mantem entre si o que se chama de co-evolução, um tipo de
evolução em conjunto, um ajudando o outro.
E a nossa tarefa, qual seria? Impedir que acabem as flores, pois a
extinção dessa espécie de pássaro depende de nós assim como a de
tantos outros animais. Precisamos compreender e também ensinar
aos nossos filhos que a flora e a fauna existem não apenas para nossa
contemplação e regozijo e, os beija-flores, que achamos tão especiais,
têm uma média de vida de dois a quatro anos.
Há muito a aprender sobre a flora e a fauna. Conhecê-las melhor
e respeitá-las, quem sabe nos ajude a entender a trajetória humana,
em toda a sua fragilidade e interdependência.
Assim pensam os poetas, e assim nos ensina a ciência: que a mãe
Terra, essa linda esfera azulada e solitária, que hoje flutua no céu, na
grande imensidão cósmica, um dia esteve dentro de uma estrela, de
um Sol, assim como todos os seres vivos que nela habitam: homens,
vegetais, animais e minerais.
Tudo e todos que habitamos o planeta Terra somos como poeira
de estrelas e filhos da mesma origem. Estamos entre o céu e a terra.
Toda e qualquer existência viva, (isso inclui cada um de nós), depende
da energia celeste e terrestre, absorvida no ambiente onde vivemos,
também conhecido como habitat. A união dessas duas energias é que
desenvolve a energia vital, responsável pela forma física do nosso corpo
e a relação que estabelecemos entre os seres vivos é que nos nutre.
Todas as forças cósmicas estão presentes no nosso corpo assim como
no Universo, por isso cada um de nós é um mini-Universo.
Compreender essa relação existente entre tudo e todos, como um
jogo mútuo entre os princípios, força e matéria, energia e corpo, é
estar vivo e deixar viver. Cumprindo o verdadeiro sentido da nossa
existência, a evolução.
Essa consciência implica em responsabilidade com a nossa
morada, o planeta Terra. Conforme o astrônomo Carl Segan, a Terra
é o único mundo até hoje conhecido que mantém a vida como a
conhecemos. Não existe outro lugar para onde possa emigrar nossa
espécie, pelo menos em um futuro próximo. É possível visitar outros
mundos mas não poderíamos neles nos estabelecer, por isso, é no
momento, nossa única morada.
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Sempre será de nossa responsabilidade cuidarmos desse pálido
ponto azul, quase invisível se comparado a outros planetas e estrelas,
mas que, para nós, é gigantesco: é o nosso lugar no Universo!
Se considerarmos o Parque como um micro-cosmo ou seja, uma
pequena parte do planeta, onde animais e vegetais relacionando-se
com a água, o ar, os minerais, os astros e as pessoas vivem uma relação
de harmonia, perceberemos que é possível ampliar essa relação com o
resto do Universo. Essa projeção do pequeno para o grande nos permite
compreender a sensação do que é ser como um grão, membro da imensa
família que habita o planeta Terra.
O Parque, único lugar em nossa cidade onde a Natureza, através
de uma relação com a fauna e a flora, faz parte da nossa realidade, nos
dando conta dessa dimensão. Revelando-se diariamente, desnudandose sob o olhar atento de qualquer andarilho que deseja aprender.
Reproduzindo ensinamentos em forma de “um grande livro
permanentemente aberto”, como costumava referir-se o filósofo
Descartes à Natureza. Realizando e cumprindo a cada dia o seu ciclo
natural, num ambiente de sabedoria in loco, assimilando as influências
das quatro estações, o movimento dos corpos celestes e os fenômenos
naturais que modelam a paisagem e regulam os ciclos da vida.
Quando observamos atentamente a Natureza e o seu constante
movimento, entramos no mesmo ritmo: um pulsar harmonioso,
comparado ao pulsar do nosso próprio corpo simbolizando a alternância
cíclica e os constantes reinícios.
Assim como ocorre com a sucessão das estações do ano e as fases
da Lua, marcando um ritmo da vida em etapas de um ciclo de
desenvolvimento: nascimento, formação, maturidade e declínio, nosso
corpo também faz parte dessas leis imutáveis, que regem o Universo.
Um ciclo que se ajusta tanto a nós, seres humanos, quanto a flora e
fauna do planeta e suas sociedades, revelando ensinamentos úteis que
podem ser aplicados também ao comportamento humano.
Há um trabalho, do médico acupunturista e nutrólogo Dr.João
Curvo, sobre as estações do ano e o corpo humano que nos ensina um
pouco sobre essa relação. Ele diz, por exemplo, que na primavera, a
estação da generosidade, é tempo de aceitar o outro e despir-se do olhar
crítico. A criação é parte dessa estação fazendo germinar e renovar, e
o órgão do nosso corpo influenciado pela primavera é o fígado.
Já no verão, a estação do fogo, das festas e do coração, o sentimento
a ser cultivado é o da alegria e exteriorização. É o momento em que
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devemos viver a exuberância.
No outono, a estação da justiça, do pulmão, da maturidade e dos
julgamentos, é a hora de decisão sobre o que deve ser mudado ou não
em nossa vida. É uma estação doída, onde deve ser limpo o terreno,
eliminando tudo o que seja nocivo ao redor, como se limpássemos um
jardim das ervas daninhas.
O inverno é a estação da introspecção, do silêncio, da escuta e dos
rins. O silêncio é bem-vindo e deve ser observado; ficar mais consigo
mesmo, ouvindo as batidas do coração, é o grande aprendizado dessa
estação. É o momento de deixar o corpo mais quieto, botando ordem
na própria vida, nos sentimentos e nas lembranças. Repousar, assim
como fazem os animais quando hibernam, para renascer vigoroso na
próxima primavera.
Quantas vezes nos damos conta que as estações do ano influenciam
diretamente o nosso comportamento? Estamos tão alheios à elas que
sequer percebemos que estão modificando-se com a nossa interferência
no planeta, colocando em risco as gerações futuras, vítimas da
irresponsabilidade com o meio ambiente.
Os ensinamentos da Natureza sempre estiveram presentes na vida
das antigas civilizações e de alguns povos chamados de primitivos, que
ainda hoje utilizam essa sabedoria no seu dia-a-dia.
Essa observação sobre os fenômenos a sua volta sempre foi tão
intensa que refletiu-se na origem dos dias da semana, tal qual usamos
até hoje. Constituindo um tipo de totalidade, resumindo o tempo e o
espaço, numa espécie de microcosmo da evolução, comparando-se ao
sistema solar. É como se os seis dias de trabalho girassem, qual planetas
em torno do Sol a cada dia sob o signo de um deles, refletindo uma
característica. O Domingo, consagrado ao Sol, simbolizava o repouso;
a segunda-feira, a Lua, o sonho; a terça-feira, a Marte, o ataque; a
quarta-feira, a Mercúrio, o negócio; a quinta-feira, a Júpiter, a
organização; a sexta-feira, a Vênus, o amor; e o Sábado, a Saturno, a
avaliação. Surgiram na antigüidade, quando os povos da Mesopotâmia,
acreditando que os planetas fossem verdadeiros deuses, resolveram
dedicar a cada um deles um dia de adoração.
Meditar sobre os ensinamentos deixados pelos povos antigos sobre
a Terra, é um exercício benéfico à alma humana. Enquanto refletimos
sobre tais informações, percebemos que a sabedoria só é adquirida
através de muita observação, uma característica humana tão esquecida
atualmente. O hábito de estar atento aos fenômenos naturais tem
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sido cada vez mais raro em nossos dias, reservado apenas aos sensíveis
e aos estudiosos das ciências em geral.
Aristóteles já dizia, é com efeito, pelo espanto que os homens,
assim hoje como no começo, são levados a filosofar. Primeiramente
espantam-se com as coisas estranhas que encontram; depois avançam
pouco a pouco e começam por questionar as fases da Lua, o movimento
do Sol e dos astros, e por fim a origem do Universo inteiro.
O espírito observador, além de ajudar na compreensão da origem
das coisas, desperta em cada um de nós, uma responsabilidade para
com o planeta que herdamos puro, limpo e pleno...
Não se pode transferir essa tarefa a outrem; afinal, somos todos
parte dessa história porque ajudamos a escrevê-la. As escolhas do
passado serão sempre refletidas no futuro. Se a humanidade deseja
evoluir, precisa adquirir essa consciência de responsabilidade, sobre o
caminho que está trilhando. A continuidade da vida no planeta
depende de cada um, como integrante de uma grande teia que envolve
todo o planeta Terra. Mais que uma decisão intelectual, trata-se de
uma reflexão sobre os acontecimentos que nos rodeiam.
Se refletirmos por um instante sobre as palavras do pesquisador,
escritor e professor Joseph Campbell, autor de “O Poder do Mito”,
uma das maiores autoridades no campo da mitologia, quando escreveu
que “o planeta inteiro, hoje, é interesse de todos os povos e com certeza
será uma nação única, celebrada um dia, quando todos compreenderemse como irmãos”. Entenderemos porque quando a Terra é avistada
da Lua, nela não são visíveis divisões em nações ou Estados. Isso pode
ser de fato, segundo ele, o símbolo da mitologia futura. Essa é a nação
que iremos celebrar, essas são as pessoas às quais nos uniremos.
As palavras de Campbell serviram de inspiração para muitos dos
poemas escritos, enquanto eu caminhava no Parque. Alguns falando
da terra de uma maneira simples, essa terra considerada tanto como
terra- chão quanto como Terra- morada e que é a maior responsável
pela nossa ligação com o Cosmo.
Quando nossos pés são colocados no chão ou nossas mãos tocam a
terra, assim como crianças em toda a sua pureza, nos transformamos
em artesãos e concebemos mundos...
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Pareço parte dessa paisagem,
percorrendo as pegadas dos passantes,
num passado próximo, quando pisaram por aqui.
Percebo ainda o perfume pairando entre as plantas,
profundamente presente nas passadas
fazendo-me sentir plena, profusa e em paz.
Planejo pelas pontes os meus passos
e os percebo plácidos e planos,
como a plumagem dos pássaros planando no parque.
Percorro pedras pretas do passeio ondulado
preocupada com a indiferença dos que passam
alheios a paixão nessa pintura.
Poucos percebem a profunda palidez existente
nos pingos pontiagudos,
que pingam e refrescam eucaliptos, perfumando pensamentos.
Paro diante dos paturis que passeiam nas águas
paradas e profundas.
Presencio suas promessas perenes
e suspiro profundamente...
Profusa.
Plâncton
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Você já tocou a terra com as mãos?
Deixou seus dedos envolverem os grãos,
acarinhando cada um deles em sua pequenez?
Já sentiu que tanto fria com a umidade da noite, quanto quente,
depois do Sol lhe queimar o dia, ela transmite a mesma energia
brotando do seu cerne fecundo?
Já deitou no chão e trocou com ela carícias sob a luz da Lua?
Viajando para dentro de si, percebendo
que ambos são um só?
Você tem certeza que está vivo???
Indagações
Quem primeiro esboçou figurais espirais,
esferas, hexágonos e fractais, foi a Natureza.
Criadora insana,
espalhou pela terra traçados em flores,
nas árvores e no pêlo dos animais.
Nas curvas dos rios e na silhueta das montanhas.
Da perfeição da esfera ao aparente caos dos espectrais
qualquer forma é possível,
combinando-se em complementares...
Descobrir a fórmula é o grande desafio
de aproximar criaturas na compreensão
das leis que regem o Universo.
Razão e emoção: binários da mesma essência
habitantes do cerne humano.
Mutantes? Nós?
... Tentamos um traçado tímido na busca do equilíbrio!
Geo ou Metron?
Garimpamos na terra onde habitamos
um limite na nossa pequenez...
Somos como o ouro do tolo - Geo ou Metron?
Geo-metron
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Minha mãe Terra, como te libertar dessa agonia que causei?
Vejo-te adormecida e pálida,
respirando manso, com aparência triste, frágil e silenciosa.
Lembro-me dos riachos cristalinos que me deram de beber,
dos frutos doces que me alimentaram
e do ar puro e livre que sempre soprou no meu rosto,
em forma de brisa.
Ensinaste-me a sonhar, embaixo de gigantescas árvores,
enquanto crescia e adormecia,
coberto com o manto da noite,
salpicado de pequeninas estrelas brilhantes...
Sorvi de forma tão egoísta o teu néctar
e bebi cada gota de orvalho doce,
abrigado em teu ninho amigo,
esquecendo que poderia ser o último gole.
Na minha ambição e vaidade
não percebi que parias, todos os dias,
tantos irmãos.
Guardavas em tua morada um pouco da seiva,
que também me nutrira,
para que todos conhecessem e juntos a preservassem.
Hoje vejo-a agonizante, carente do alimento que outrora te nutria.
Pobre de mim!
Pequenino homem, órfão da essência-mãe,
sinto tão longe o cheiro doce do passado
e o gosto suave do fruto-pão.
Comungando agora, com minha agonia, toda a dor que te causei
busco no perdão, numa tentativa inútil, de não me sentir culpado.
Conivência
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Descalço, para melhor sentir o chão ou sentado na posição de flor,
faça de conta que é uno com a mãe Terra.
De olhos fechados, viaje para dentro de si,
ao encontro da paz que habita a sua essência...
Sinta o ar invadindo o seu corpo, dando-lhe a vida.
Suave, feito a brisa mansa que sopra em seu rosto,
a música mais pura do viver.
Imagine-se filho da Terra, nascendo do seu ventre.
Sinta-se aquecido e protegido,
como se estivesse num ninho, um enorme ninho.
O agasalho que toca seu corpo
são mãos amigas acarinhando e protegendo.
As montanhas, os oceanos e as árvores são como irmãos,
partilhando a imensa paz, que ora habita o seu ser.
São todos filhos de uma mesma fonte
que jamais se cansa de gerar a vida, em forma de amor.
Perceba o movimento das águas, envolvendo todo o seu corpo.
Tudo é feito em forma de acalanto,
embalando e aquecendo a seiva matriz que o gerou,
num movimento suave e ondulante que concebe a vida.
Enquanto banha-se nas águas mornas e transparentes
que diariamente saciam sua sede interior,
saboreie a suavidade e a doçura
que purificam o espírito embalado em sonhos.
Caminhe sobre a terra macia sentindo sob os pés
as raízes que se enroscam no seu corpo.
Toque as árvores com ternura
permitindo que o perfume saudável das folhas
penetre em seu interior.
Transmita a força que há no viver...
Seja agora a Terra inteira e deixe-se invadir por completo
nos sentimentos intensos de partilha.
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Viva e retribua esse viver em forma de amor.
Inspire profundamente todo o alimento recebido.
Quando encontrar-se pleno,
deixe transbordar a energia do néctar nas entranhas.
Em forma de ar, de água, de terra e de calor.
Permitindo que do cerne brote a continuidade do ciclo da vida...
Meditação

Deitada na relva macia e úmida,
verde e cósmica,
bebo a água da chuva germinando lentamente,
brotando em botões,
folhas do existir...
Sinto os pés atados ao chão, feito raízes,
e me lambuzo no barro em caminhares.
Sigo a trilha do céu,
feito planta-gente em busca do Sol,
revirando em ondulações,
rumo ao equilíbrio do existir.
Subindo... Crescendo... Evoluindo...
Florescem em mim os frutos
de uma simbiose com a Natureza,
nutridos em agonias e desejos.
Rompendo casulos deixados para trás,
quais borboletas aladas
caminhando para a luz,
num vôo mágico e fascinante.
Sou terra, sou chão,
viro barro e me transmuto em folhagem.
Essência da mãe universal,
etérea e livre que jamais me abandona,
iluminando todas as minhas existências.
Florescer
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Um sentimento de desrespeito e indiferença para com o planeta,
sem dúvida é o resultado de uma desinformação. Certamente incomoda
muitas pessoas e mobiliza tantas outras, que descobrem formas de
manifestar essa tristeza, com textos que expliquem um pouco do
processo de vida no planeta. Esse texto, de Antônio Sanchez Ibarra,
traduzido por Carlos H. A. Andrade, astrônomo do Observatório
Municipal de Americana – OMA, mostra-nos bem esse processo.
“Eu nasci há pelo menos 4,5 bilhões de anos, o que pode parecer muito, mas é
uma idade normal em nossa escala.
Sou fruto da união de gás e poeira, de origens incertas, mas que certamente
remontam ao início do Universo. Meu local de nascimento é desconhecido, mas
seguramente é um dos muitos berços de estrelas, existentes nesta grande concentração
de matéria, onde minha família e eu nos movemos. Por falar em família, a minha é,
aparentemente, muito comum. Meus oito irmãos e eu somos regidos por uma estrela
normal, a qual desde o nosso nascimento nos tem dado luz e calor. Tenho um laço tão
forte com essa estrela, que possivelmente toda a minha existência, e até mesmo minha
morte, dependem dela.
Alguns dos meus irmãos são grandes e fortes, outros, como eu, são pequenos e
frágeis... E existem outros, ainda menores.
Tenho também um companheiro bem próximo a mim. Surgiu possivelmente de
minhas entranhas ou, quem sabe, de sua caminhada pelo espaço infinito, um dia o
agarrei e o influenciei a me acompanhar, não estou bem certo. Mas o que realmente
importa é que ele ilumina, grande parte do meu sonho...
Minha evolução tem sido lenta, mas constante. De uma massa quase
incandescente, minha matéria foi, pouco a pouco, tornando-se rígida, até que surgiu
minha pele!!! Inúmeros amigos menores cruzaram meu caminho, me deixando cheio
de cicatrizes, mas as mudanças fortes em meu ser, apagaram a maioria.
Minha atmosfera sofreu grandes mudanças e isso ajudou muito para que meu
solo esfriasse. De um mundo tempestuoso e agitado, passei a ser tranqüilo e calmo...
Tenho uma grande parte líquida. A mescla de dois gases em condições ideais, foi
perfeita para mim. Posso presumir que, no contexto geral da família, sou
absolutamente normal...
Há aproximadamente três milhões de anos começou a acontecer algo estranho
comigo... Mais precisamente em minha pele e em meu líquido. Alguns elementos
que me compõem, combinando-se de forma extremamente complexa, começaram
a se reproduzir, dando lugar a cópias de si mesmos e a outras formas, cada vez
mais complexas.
Este fenômeno, ao contrário do que ocorreu com minha família, não cessou sua
marcha. O certo é que, desde essa época, muitos compostos, alguns deles muito
complexos, começaram a viver na parte líquida do meu ser. Posteriormente passaram
à minha pele, sendo fundamentais as mudanças que em seguida aconteceram em
minha atmosfera. Todas essas combinações tem me acompanhado ao longo da minha
existência, e de forma harmoniosa, vão evoluindo comigo, fazendo-me um ser especial
dentro de minha família.

28
Recentemente, há aproximadamente 65 milhões de anos, uma dessas combinações
começou a evoluir mais rapidamente que as outras, distinguindo-se e reproduzindose de uma forma incrível. Esta combinação, usa minha matéria para modificar-se,
criando seus espaços e concentrações. Tem elaborado coisas surpreendentes em
relação aos outros compostos. Modificam muito a minha pele e se transladam sobre
ela, sobre minha atmosfera e sobre minha parte líquida. Brincam com o som que se
produz em minha atmosfera e usam a luz para coabitar e criar...
Por incrível que possa parecer, já partiram algumas vezes de mim, e foram pousar
em meu companheiro cósmico. Também tem enviado parte de minha matéria aos
meus irmãos e inclusive para fora do espaço.
Tem sido muito interessante, na verdade me sinto meio diferente em relação aos
meus irmãos... Porém, ultimamente, tenho pensado muito: apesar desses seres
viventes em mim continuarem a sua evolução, suas formas de organização são tão
estranhas que, às vezes, realizam atividades contra si mesmos. Quando não se
aniquilam diretamente entre si, se ameaçam constantemente.
Já estão alterando a evolução de minha pele, minha atmosfera e meu líquido,
criando lesões graves ente si. É verdade que os feri em algumas ocasiões, minha pele
treme para minha reacomodação natural, tenho também alguns poros de onde sai
meu fogo interior e minha atmosfera às vezes é violenta, em certas ocasiões. Mas
eles sabem que isso faz parte da coexistência deles para comigo.
Não sei o que ocorrerá com este composto tão especial. Minha existência está
garantida para pelo menos 4,5 bilhões de anos, até que a estrela que me domina, morra!
Seria estupendo, mas não creio que este composto vá me acompanhar por tanto tempo.
As mudanças produzidas em mim não me afetam, viverei o tempo destinado;
quanto a eles, muito provavelmente se aniquilarão, e poderão, inclusive, exterminar
o restante de outros compostos que me habitam, como já fizeram com alguns, por
diversas vezes.
Será triste terminar como meus irmãos, mas esse composto parece estar selando
assim o seu destino...
Ah!!! E me chamam de Terra...”
Antônio Sanchez Ibarra, Astrônomo espanhol, membro da Sociedade
Astronômica de Sabadell. Tradução de Carlos H. A. Andrade.
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“Procuramos por algo que não vemos: seu nome é semente.
Procuramos por algo que não ouvimos: seu nome é sutil.
Procuramos por algo que não sentimos: seu nome é pequeno.
Essas três coisas são inseparáveis.
Por isso entrelaçadas formam o um.”
Lao-Tzu
Sábio chinês (século VII a.C.), em Tao Te King

CHACKRA 2
Todo princípio está no ninho, fundamento de si mesmo...
Protegendo e formando simultaneamente.
Incubando sonhos e parindo essências, eternamente...
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“Realizamos e transformamos o silencioso potencial da terra...”
Danah Zohar
Cientista, Física e Filósofa, autora do livro “O Ser Quântico”
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SEGUNDA-FEIRA LARANJA
Parque Ecológico “Cid Almeida Franco”. Uma homenagem ao
engenheiro civil, secretário de obras em três administrações, que
participou e incentivou a estruturação da área do horto florestal, berço
do atual Parque Ecológico em Americana.
Um processo que teve origem como um organismo vivo, capaz de
modificar-se ao longo do tempo, provando a sua fecundidade como
princípio unificador.
Em Biologia, quando se fala em evolução, refere-se ao
desenvolvimento dos seres vivos e suas alterações e modificações
sucessivas. A teoria da evolução orgânica, obra do naturalista Charles
Robert Darwin, que trata da origem das espécies e sua seleção natural,
aplica-se ao parque, local de abrigo de espécies animais e vegetais. É
como se esse processo tivesse sido intuído pelo engenheiro Cid de
Almeida Franco, pressentindo a relação homem, flora e fauna.
Uma relação que passou por processos de seleção natural, sofrendo
adaptações evolutivas em sua estrutura e fisiologia até hoje, num
exemplo claro de adequação co-evolucionária. Um relacionamento
mútuo e proveitoso entre os parceiros: homens, animais e plantas,
demonstra a importância de uma relação inteligente.
“De todas as buscas humanas, a da sabedoria é a mais perfeita, a
mais sublime, a mais útil e a mais agradável. A mais perfeita porque
na medida em que o Homem entrega-se à busca da sabedoria, nesta
extensão ele já desfruta de alguma parcela da verdadeira felicidade”,
são palavras de Santo Agostinho.
Simbolicamente, o Parque Ecológico de Americana nasceu do
incansável amassar do barro, massa de argila e água, assim como o
ninho do pássaro forneiro. Concebido da parceria de joões e mariasde-barro que alimentaram e acreditaram num sonho, como parte da
história e de um ideal, na hora de elaborar o projeto. Seus idealismos,
inspirados num simbolismo contido no empenho, paixão e força de
trabalho existente nesse pássaro durante a elaboração do seu ninho.
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Quando entramos no segundo chakra, também conhecido como
“o mar de energias”, entendemos o verdadeiro sentido do ninho para
os pássaros e em especial, o joão-de-barro e o porquê de tanto empenho
na sua construção. Talvez os colonos, com toda a sua sensibilidade e
respeito pela Natureza, tenham tentado expressar através de seus
causos as tantas histórias sobre o Universo que envolve esse pássaro
na construção da sua morada.
“No alto da árvore ele constrói a sua morada sólida; mais que morada, abrigo e proteção.
Na perfeição e solidez de sua morada, o modelo de habilidade, persistência e amor ao trabalho.
No seu modo simples de vida, o exemplo de solidariedade e fidelidade absolutas”.

Essa mensagem, escrita pela pedagoga Carmen Sílvia Martins,
encontra-se na entrada do Parque com o objetivo de deixar registrado
o sentimento vivido por aqueles que ajudaram na construção desse
lugar-abrigo. É necessário mais do que pá e cimento, do que força
física e matéria quando se constrói um espaço, seja ele qual for. Não
podemos esquecer a necessidade de interação entre qualquer
construção, a vida que vai habitá-la ou utilizá-la e a vida do planeta.
Rudolf Steiner, o filósofo austríaco, precursor da arquitetura
orgânica, uma arquitetura preocupada com a relação do Homem com
o Universo, costumava dizer que a verdadeira harmonia da alma só
pode ser vivenciada em lugares onde os sentidos do Homem encontrem
formas, feições e cores refletindo aquilo que a alma conhece como os
seus mais preciosos pensamentos, sentimentos e impulsos.
Espaços como o parque, transformam-se em lugar de reencontro
do Homem com a Natureza, permitindo que a sensibilidade humana
desperte e vivencie, através da observação, o comportamento de
aproximadamente 450 animais entre répteis, aves e mamíferos. Entre
eles, 80% pertencentes à fauna brasileira, dos quais 20 são espécies
ameaçadas de extinção. É possível observar-se e identificar também,
espécies da flora brasileira e exótica, além da movimentação de quase
50 espécies de aves livres que encontram no parque, um habitat ideal
para sua sobrevivência. Esse estreito relacionamento entre animais e
plantas ocorre no parque numa área de 120 mil metros quadrados.
O que pode ser um templo senão um lugar que conspire com o
íntimo, um espaço onde o espírito se aquiete em harmonia, levitando
acima da atmosfera terrestre, voando livremente?! Um local sagrado,
onde as árvores transformam-se em colunas apoiando um céu em arcoíris na forma de cúpula, abrigando, acolhendo, intuindo, protegendo e
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envolvendo curiosidades e segredos humanos. Vitrais em movimento
desenham-se entre as paredes e nos pórticos jamais limitando o ir e vir
sereno de cada andarilho errante.
Querubins uniformizados, vestidos de criança, passeiam
barulhentos vislumbrando achados entre os animais, garimpando
grandes descobertas, em meio ao coro de pássaros, araras e papagaios,
em estrepitosa algazarra, todas as manhãs.
Sob as copas das árvores percebe-se a existência pulsante a emanar
do sopro vital acarinhando nosso rosto e exalando um odor suave que
penetra a essência, como um turíbulo, inebriando pensamentos.
Todas as criaturas procuram um templo-abrigo, um cais. Um lugar
especial que as ajude a desligar-se do turbilhão exterior de materialismo
obsessivo, escravizante. O desejo de cada ser andante é abastecer-se
da centelha de força, habitante da Natureza, que religa ao Cosmo,
gerando uma comunhão de crescimento e evolução.
A maioria das lições da Natureza e do universo animal ensina
muito sobre nós mesmos e a nossa espécie, enquanto certas atitudes
da nossa própria espécie, tantas vezes, nos parecem tão incompreensíveis.
Uma delas, de difícil compreensão, é a grande quantidade de
animais trazidos ao Parque, encontrados em situações irregulares,
escravizados, maltratados, explorados, abandonados ou arrancados da
Natureza, do seu ambiente natural e aprisionados pela ganância e o
capricho humanos. O processo que envolve o trabalho de recuperação
desses animais é bastante complexo e depende muito do
profissionalismo, sensibilidade e amor de cada pessoa envolvida nessa
tarefa. O local onde esses animais são preparados para uma
readaptação à liberdade chama-se “quarentena”, o coração do Parque,
segundo as palavras do Sr. Antônio Codogno Filho, um tratador com
quem muito conversei. Nesse local eles recebem cuidados médicos e
alimentação apropriada, além de carinho e muita atenção. Tudo isso
porque muitos deles, em extinção ou não, estão sendo dizimados pela
espécie humana.
São os zoológicos que cumprem a missão de salvar e reproduzir as
espécies animais. Preservar é uma tarefa de amor incondicional. Lutar
em favor de espécies tão indefesas, como os animais, contra uma espécie
tão perigosa, como a humana, é um ato de amor e de muita
responsabilidade.
Há muito o que se aprender nesse universo. Um reflexo dos
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ensinamentos mais simples de convívio entre os seres como o respeito
e a liberdade, tão presentes no mundo animal, em suas leis mais básicas
é cada vez menor entre os humanos. Quando algumas espécies animais
lutam entre si, pela defesa do seu território ou pela conquista da fêmea,
existirá sempre um vitorioso e um perdedor. Este reconhecendo a sua
fraqueza, com humildade, admite a vitória do ganhador e segue o seu
rumo. Essa atitude é uma das maiores provas de respeito e humildade
entre eles.
A admiração e o amor pelas coisas naturais devem ser implantados
muito cedo na mentalidade das crianças, a fim de contrabalançar seu
natural instinto de destruição. Somente uma contínua doutrinação,
esclarecendo que plantas e animais, têm o mesmo direito de viver que o
concedido ao ser humano, poderá condicioná-las a respeitar esses valores.
Nossa geração, temos que admitir, está legando a seus descendentes
um mundo repleto de problemas cruciais, salientando-se, dentre eles,
a deterioração do meio ambiente, como o maior desafio já proposto à
inteligência da humanidade. Amador Aguiar, presidente honorário da
Associação de Preservação da Vida Selvagem, em suas palavras, tenta
mobilizar a todos sobre o valor da Natureza em nossas vidas e na vida
de gerações futuras.
Comparado ao universo animal, responsável pelos melhores
exemplos de vida, o trabalho do Parque Ecológico Municipal de
Americana deve ir além de seu espaço delimitado e envolver a
comunidade, inspirando-se no trabalho do formigueiro, onde cada
formiga tem a sua tarefa a realizar na colônia. Uma atitude de
responsabilidade e parceria, onde cada membro se preocupa com a
sociedade como um todo, pensando no Parque como um lugar sagrado,
único em Americana onde a Natureza serve de exemplo.
Além do convívio com o meio ambiente, os caminheiros que
freqüentam o parque têm acesso aos programas do NEA (Núcleo de
Educação Ambiental) e ao Observatório, aprendendo e resgatando
conceitos ecológico-culturais tão essenciais ao conhecimento. A
presença de um Observatório Municipal dentro de um Parque Ecológico
como ocorre em Americana, é única no Brasil, permitindo que céu e
terra despertem nas pessoas, uma curiosidade sobre a imensa “esfera
de atividade” que envolve todos os habitantes do planeta.
O astrônomo e escritor francês Camille Flamarion, que
popularizou a astronomia no mundo, já dizia que o céu é a Terra
multiplicada milhões de vezes e a Terra é um cantinho do céu. Estamos
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no céu... A Terra que habitamos faz parte dele.
Num passado distante, o andarilho sabia onde nascia e morria o
Sol todos os dias, usava o céu como tela de observação e acreditava que
cada elemento, existente na Terra, habitava o seu corpo. Sentia melhor
os odores, conhecia melhor as estações do ano e suas influências.
Deixava-se nortear pela atração magnética que a Terra exercia sobre
ele e obedecia sua voz interior, utilizando o conhecimento intuitivo a
seu favor, enquanto conspirava com o meio ambiente.

Enquanto tiram da forma uma emoção,
emolduram ninhos com o amasso do barro, e cantam...
Há música nas esferas!
O mesmo telhado que abriga
funde-se em teclado emitindo sons.
A coluna estrutural que brota do chão
emana galhos que acarinham,
fechando-se em concha-abrigo.
A casa, a morada... o ninho, o teto
são receptáculos, casulos,
um invólucro de sementes a brotar todos os dias.
E nós, crisálidas dentro do universo,
aprisionados no próprio sonho.
... Cantar, construir, parir, amar e criar
faz parte da cadeia-nutriz que alimenta o nosso espírito.
Ouvir a canção existente no ar,
bailando em nossos ouvidos,
é sintonizar a Natureza
e percebê-la presente.
Há música nas esferas!
Joões e marias-de-barro cantam enquanto constróem.
Construção
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O vôo dos pássaros os predispõem a servir de símbolos da relação
entre o Céu e a Terra, e os seus ninhos, considerados como representações
do paraíso, são vistos como a morada suprema da alma. Assim as almaspássaros pousam sobre os ramos da árvore do mundo... Uma das mais
antigas imagens místicas, demonstrando o fascínio dos homens sobre os
pássaros e o grau de liberdade pelo qual todos nós ansiamos. Uma
imagem quase universal ainda presente em cada um de nós.
“Quando, em épocas passadas, o colono se internava pelo pampa, lançando na
terra as primeiras sementes e levantando seu rancho de palha e barro. De barro e
palha fazia o forneiro a sua casa, acompanhando-lhe os passos e seguindo-lhe o roteiro.
Companheiros da solidão e da labuta, homem e pássaro preparavam no outono o
seu refúgio para o inverno. E o canto do pássaro, como um toque de alvorada,
anunciava a hora do trabalho. O ruído de seus trinos alegravam as rudes horas da
luta e do chilrear inquietante e bélico, dava o alarma contra os animais daninhos,
que rondavam a choça do colono”.

Esse texto de um escritor anônimo, encontrado na Argentina, revela
a relação do homem com o pássaro joão-de-barro. Um pássaro
essencialmente latino-americano, conhecido no Brasil por vários
nomes, conforme a região do país: barreiro, amassa-barro, maria-debarro e forneiro, hornero, nome dado pelos argentinos. Foi apelidado
carinhosamente graças à proximidade e convivência mantidas com o
homem gerada de uma relação sociável e amiga.
Cheio de significados e virtudes como industrioso, honesto,
inteligente, casto, trabalhador e pacífico. Qualidades numeradas por
pessoas que nutrem grande simpatia pelo pássaro que vem construir
seu ninho nas cornijas das casas, nas cercas, nos postes e nas árvores
que rodeiam as habitações. Visto no campo e até nos centros
movimentados, procura estar próximo ao convívio humano.
Tem grande afeto ao recanto que elege para morar e dele não se
afasta, chegando a ser bairrista. Antes da construção, os pássaros
procedem a inspeções rigorosas, escolhendo o local que lhe parece mais
agradável e conveniente. A escolha precisa ser aprovada pela fêmea,
recurso utilizado na conquista: caso ela não aprove o local, o macho sai
em busca de outro até encontrar um que a agrade. Feita a escolha, o
casal passa a trabalhar junto na construção do ninho. Cada um dos
dois traz no bico uma bolinha de barro, do tamanho de um grão de
ervilha, colocando-o no lugar eleito para a sua morada e assim começa
o trabalho. Dão repetidas bicadas como se estivessem martelando com
o bico até amassar o barro, transformando-o numa massa. Param para
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descansar e recomeçam o serviço até que o barro fique bem espalhado.
Misturam o material usado com palhas, crinas e fibras, adquirindo a
consistência do adobe, depois de esturricado pelo Sol.
O resultado da obra, uma casa com aparência e forma típica de um
forno primitivo de cozer pão, deu origem a um de seus apelidos, forneiro.
O ninho divide-se em dois compartimentos, separados por uma
parede, com um corredor de entrada que se curva e chega em uma
câmara arredondada, em forma de concha. Nesse lugar é colocado um
colchão, de material fofo e flexível, onde a fêmea põe os ovos.
Durante a construção da “casa”, cada vez que amontoam o barro,
levantando um pedaço de parede, voam para um galho próximo,
limpam o bico e satisfeitos com o andamento da edificação emitem
um cacarejo de alegria.
Embora os órgãos de fonação das aves sejam diferentes dos órgãos
vocais humanos, existe uma tendência entre as pessoas em associar o
cantar dos pássaros a sons assemelhados com a fala humana. A
interpretação de frases proferidas por algumas aves varia de uma região
para outra, criando muitas lendas, mas o som é genético e diferente
entre as várias espécies. Caracterizados como dialetos, o cantar das
aves é utilizado como sinal de reconhecimento entre as espécies. Na
Natureza, esse recurso é definido tanto para o reconhecimento entre
eles como num processo de evolução das aves.
Junto com a companheira, sincronizados em dueto, o joão-de-barro
canta e agita as asas. Sua presença alegra com o seu constante cantar.
Uma ligeira série de notas, quase uma gargalhada, entremeia o seu
trabalho enquanto constrói o ninho. Se chove, cala-se ou solta ligeiros
queixumes; cessada a chuva volta a trabalhar, desfazendo-se em risos.
Seu ninho constitui uma novidade no mundo das aves, nenhum
outro apresenta mais conforto, segurança e solidez. Se houver
abundância de material (barro) a casa é construída em um período de
quatro a sete dias. Acabando a matéria-prima, improvisam, utilizando
as fezes de bovinos para arrematar a construção. Preocupam-se com
a proteção dos filhotes colocando os ninhos em lugares de difícil acesso
e localizando a entrada protegida do vento, correntes de ar e da chuva.
Utilizam um ninho durante a temporada de cada incubação:
geralmente são duas posturas por ano, uma em setembro e outra em
janeiro. Depois de criados os filhotes, é feita uma limpeza geral, jogando
fora todo o material velho que serviu de berço para a prole. Tudo é
varrido e limpo, só então a fêmea começa uma nova postura. No ano
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seguinte, será feito um outro ninho, numa nova casa, quando então
recomeça o ritual de uma nova construção.
Quando os filhotes crescem, assim como alguns humanos, não
querem se desgarrar da casa paterna; mas, o pai exemplar, consciente
da importância da independência dos filhotes, utiliza inicialmente sua
energia, através de conselhos suaves. Em seguida, percebendo a
acomodação da prole, alteia a voz em repetidos ralhos, terminando
por enxotá-los, expulsando-os de forma agressiva. Só então os filhotes
saem em busca de seus parceiros, para um romance de amor, enchendo
a Terra de todas as espécies de joões.
O canto do joão-de-barro demonstra a alegria de viver. Seu traje,
sem brilho de festa, como convém ao seu rude mister de oleiro, retrata
uma simplicidade cromática. Vestido de terra, revela uma sabedoria
no viver e retrata de modo intenso a história do caboclo. Uma analogia
entre a vida do pássaro e a vida do Homem da terra, em constante
observação sobre o pássaro, rendem muitas lendas.
Uma das mais famosas é a história da punição da fêmea infiel,
trancada em sua casa com os filhotes até a morte. Na realidade são
muito honestos, nunca se aproveitam da propriedade alheia e respeitam
religiosamente o nono mandamento, jamais cobiçando a mulher do
próximo. O par, unido pelo nó de eterno casamento, mostra-se satisfeito
com a monogamia constitucional, hereditária.
Existe a lenda do catolicismo, relatando que a ave não trabalha
aos domingos e dias santificados, algumas histórias revelam que a
posição das entradas dos ninhos é estrategicamente voltada para o
oriente. Dizem também que foram os pássaros que ensinaram os índios
caxinavá a arte de fazer panelas.
Todas as histórias ligadas ao joão-de-barro demonstram um
sentimento de intimidade entre a ave e o ser humano. Com certeza a
identificação com o pássaro forneiro tenha inspirado os caboclos em
sua imaginação.
Essa relação também fez parte do universo dos povos indígenas,
tirando dessa convivência, inspiração para suas lendas. É curioso
observar que esses povos, se utilizando de histórias carregadas de
elementos simbólicos, intuitivamente utilizaram-se de uma função
pedagógica, fazendo sentir à criança e ao adulto uma participação no
universo a sua volta, impedindo-os de sentirem-se isolados e perdidos
no vasto conjunto que os rodeia, ensinando-os para a vida.
É interessante compreender, nas palavras de Carl Gustav Jung,
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psicólogo e psiquiatra suíço, que a origem dos mitos remonta ao
primitivo contador de histórias, aos seus sonhos e às emoções que a
sua imaginação provocava nos ouvintes. E que esses contadores de
histórias não foram pessoas muito diferentes daquelas a quem gerações
posteriores chamaram poetas ou filósofos.
A lenda do ógaraitig (óga = casa e raitig = ninho) fala da origem
do pássaro joão-de-barro, segundo a visão indígena. Conhecidos como
verdadeiros homens de pena que gostam sobretudo de música, os índios
relacionavam as aves ao espaço físico do céu, criado por seus heróis
mitológicos na conquista da humanidade.
Diz a lenda que vivia no recesso da floresta, afastado de todos e
em companhia de seu velho pai, um donzel, guapo e bravo caçador.
Um dia viu passar por ali numa excursão, uma bela e jovem índia
cantora e por ela ficou cativo de amor. Segundo o ritual de sua tribo,
logo que um jovem alcançasse a época da idade viril teria que submeterse a três pesadas provas de resistência física: uma competição de corrida
a pé; um concurso de natação e, por fim, a provança de um jejum.
O triunfador receberia como prêmio a própria filha do rubixá (o
chefe da tribo). As duas primeiras competições foram vencidas pelo
donzel caçador. Mais tarde foi o único a suportar os nove dias de jejum,
encerrado entre couros como preceituava o ritual.
Conta a tradição oral que triunfou na última prova, mas quando
os juízes da estranha provação o foram retirar do lugar onde
permanecera imóvel os nove dias, bebendo suco de milho, viram que o
guapo caçador empequenitava, minguava, fazia-se cada vez menor até
transformar-se em um pequeno ógaraitig, o pássaro joão-de-barro. Dos
couros logo voou para uma árvore próxima, onde desferiu um canto
alegre e gargalhante.
Renunciava assim à filha do cacique, que ele não amava. Conta
a tradição que a jovem cantora, causa da renúncia, também virou
ave, para fazer companhia aquele que por seu amor, desdenhara das
honras e do mando.
Dizem que é de sua origem humana que vem a arte de construir e
o desejo de viver sempre em companhia dos homens.
Quando nos remetemos às lendas contadas pelos índios,
percebemos que havia entre eles e a Natureza uma cumplicidade,
passada de geração a geração, através de suas histórias.
Wilmar D’Angelio e Juracilda Veiga, professores e pesquisadores
envolvidos no trabalho de mitos e da tradição oral indígena, promovido
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pelo Instituto de Antropologia e Meio-Ambiente (IAMÁ), nos ensinam
que não é tão fácil ler coletâneas de mitos indígenas. Chega a ser intrigante,
dizem eles. A primeira sensação é de perplexidade diante da variedade de
imagens inesperadas, surrealistas, aparentemente sem nexo ou enredo.
O principal problema talvez seja o desconhecimento da língua indígena e
das condições de vida dos narradores, do significado do seu quotidiano,
dos costumes, dos símbolos, do meio, da floresta, dos animais, sua
alimentação e seus hábitos. São pequenas partes de uma visão do mundo,
tão distinta da nossa, contadas por quem acredita neles como a verdadeira
história do mundo, o verdadeiro saber, não uma ficção ou religião.
Nos dizem também que existe nessas lendas um conteúdo muito
rico. Um material psíquico semelhante ao material encontrado nos
mitos gregos, egípcios e outros de alguns milênios de idade, tão
apreciados por pessoas de todo o mundo.
Precisamos resgatar a riqueza contida na cultura dos povos
indígenas que deram início a nossa verdadeira história.
Em nossa cultura pouco utilizamos esse universo simbólico no
aprendizado de nossas crianças, que em muito ajudaria, despertando
um espírito observador, instigando a imaginação e favorecendo o
aprendizado. A transmissão da tradição oral está cada vez mais
ameaçada pelas transformações. A acomodação urbana, em nossa
sociedade onde tudo é pronto, algumas vezes impede essa curiosidade
investigativa motivada pelas histórias.
As crianças que freqüentam o Parque, por exemplo, de um modo
geral limitam-se a leitura das placas de identificação dos animais,
faltando-lhes estímulo e incentivo à observação de detalhes com os
quais muito poderiam descobrir. Aprendendo a identificar as diversas
espécies, através das diferenças sutis existentes entre elas:
comportamentos variados, diversidade na aparência do revestimento
externo do corpo, formato do bico e dos pés. Na riqueza das cores,
variedade dos sons, cheiros característicos, alimentação e ambientes
onde vivem. Esse aprendizado em muito auxiliaria para a maior
consciência sobre a importância de cada espécie animal e vegetal, do
envolvimento entre elas e a importância da preservação. A visitação
em épocas diferentes, aproveitando as mudanças de estação e o período
de nascimento dos filhotes também seria muito interessante no
aprendizado sobre as diversas famílias; de animais e como se
comportam; nos exemplos de relacionamentos e estruturas familiares,
nos recursos utilizados pela Natureza, como a camuflagem dos filhotes
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contra os predadores e na relação de troca existente entre os animais,
as árvores e as plantas.
Aprendendo que a flora tem muito a oferecer em sua diversidade,
com características distintas, formas, odores e funções na vida dos
animais e dos homens. Enfim, descobrindo no parque uma grande
escola a céu aberto.
Uma vez ouvi alguém dizer que a Natureza é a matriz das
possibilidades, um arsenal inesgotável de ensinamentos e inspiração.
Vivemos num país onde ela é mais exuberante e exótica, com uma
infinidade de recursos a serem decifrados. Se observarmos bem,
veremos que um dia em nosso país não se repete, por conta da
exuberância da Natureza e da freqüente quantidade de luz que a reflete.
É possível despertar em cada andarilho, no atara que habita cada
um de nós, um carinho especial pela Natureza, através do Parque
Ecológico de Americana. Comungando o gosto pelo aroma das plantas
e pelos cheiros distintos que a terra exala, fomentando um olhar atento
para os pingos de orvalho que rolam das folhas e um respeito pelos
animais em liberdade, que caminham ao nosso lado, alheios a tanta
indiferença. É possível partilhar belezas ocultas que só um olhar
curioso e atento é capaz de vislumbrar, num registro mágico da câmera
da sensibilidade.
Conservar o planeta, preservando a nossa espécie; defender os
animais como defendemos as espécies amadas que guardamos em nossa
morada; pensar no outro como pensamos em nós mesmos e respeitar o
Parque da cidade onde vivemos em defesa da preservação do nosso
país. Creio que através do conhecimento e das informações vivenciamos
a emoção, amando o planeta como amamos o nosso lar.
A Dra. Laís Wollner, professora de Criatividade e Quântica, na
Unicamp, diz que no Universo, cada ser enxerga o mundo de uma
maneira diferente, mas a forma de perceber a realidade é em grande
parte condicionada pelo fator cultural, enquanto a outra parte se deve
às características individuais, ao estado de consciência de cada pessoa.
Concordo com ela, sem dúvida a influência cultural nos obriga a
determinados caminhos, nem sempre ideais. Por outro lado, o nosso
livre arbítrio nos permite romper ou mudar determinados padrões
preestabelecidos quando nos propomos a entender melhor nossas
emoções. Há que se analisar de modo muito profundo tudo o que fizemos
ou deixamos de fazer em nossas vidas e como é fundamental estarmos
atentos aos acontecimentos em nossa volta, abarrotados de sentidos.
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As pessoas com as quais nos relacionamos ou sem entender muito bem
o porquê, aparecem e desaparecem rapidamente, os livros que chegam
as nossas mãos das maneiras mais diversas, as imagens que nos dizem
alguma coisa marcando o nosso momento e os sonhos que freqüentam
as nossas noites e que tantas vezes julgamos absurdos, são todos símbolos
muito importantes que nos ajudam a entender a nossa história. Faz
bem a nossa sensibilidade prestarmos mais atenção a Natureza, com
certeza temos muito o que aprender com ela, sobre nós mesmos.
Jung dizia que em nosso processo de civilização separamos a
consciência, cada vez mais, das camadas instintivas mais profundas
da mente humana onde a herança psicológica comum da humanidade
reside. É por isso que pensamentos, imagens e impressões
aparentemente ocultos continuam a influenciar nossas mentes e de
vez em quando aparecem. Não se trata, portanto, de coincidências ou
casualismos mágicos.

Abençoadas são as formas idealizadas
entre as linhas e os movimentos,
esboçando-se em croquis.
No amasso do forneiro,
pássaro barreiro da cor de terra,
cria-se o ninho,
a morada no alto do galho.
Abençoadas são as idéias
concretizadas entre mãos,
pás e cimento, levantando edifícios.
No amasso do maria-de-barro com seus frágeis pés,
amassando e moldurando um novo templo,
onde ampara seus ovos e protege sua cria.
Abençoados são os sonhos,
habitando homens e pássaros
enquanto criam, entre carinhos,
ninhos e paixões,
magia colorida e luminosa.

43

Fazendo da bênção, a morada!
Do contorno, a forma
da linha, a magia.
Da poesia, uma varanda para o céu.
Da situação, uma bússola guia...
Todos os caminhos para o infinito
mostram a semelhança...
João-de-barro

Outrora estrela,
aprisionada em universo azul,
ofuscando sonhos e desvendando mistérios,
entre movimentos sutis em parceria com a luz da noite.
Outrora escrava do céu,
numa incontida liberdade anil,
alçando vôos a distâncias sem fim, entre corpos sutis
de tantas estrelas afins.
Outrora estrela,
hoje brilho ardente a confundir etéreo-corpo
na jornada incessante do viver.
Outrora solta no céu,
hoje presa a um corpo que por vezes limita altos vôos,
por quê?
Um dia
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“Quando as pessoas reafirmam seu relacionamento com a
Natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de um
observador interno permanente, um sábio, um visionário, um
oráculo, uma inspiração, um criador, um intuitivo, um inventor
e um ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos
mundos interior e exterior.”
Clarissa Pinkola Estés
Doutora em Estudos Multiculturais e Psicologia Clínica,
autora do livro “Mulheres que Correm com os Lobos”

CHACKRA 3
É o fogo que brilha, pulsando... Crepitando.
Emana o seu poder sobre o plano físico,
desabrochando total, feito jóia rara.
Acendendo e clareando compreensões.
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“Os antigos, servindo-se de técnicas muito simples, obtinham resultados que
podemos reproduzir, mas que, a maior parte das vezes, teríamos dificuldades em
explicar, apesar do imenso arsenal teórico de que dispomos. Essa simplicidade era o
dom por excelência da ciência antiga.”
Jacques Bergier
em “O Despertar dos Mágicos”
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TERÇA-FEIRA VERMELHA
Estamos no terceiro chakra, o centro que se encontra no umbigo.
Universalmente conhecido como “o centro do mundo”, simbolizado
pelo fogo, que significa o conhecimento intuitivo.

O fogo queima, aquecendo corpos
e azulando sonhos, em forma de labaredas ardentes.
Sua luz sagrada traz em si
o silêncio de lembranças até então apagadas.
Envolto em movimentos circulares
formando desenhos cambaleantes, em meio à brasa,
virando pó.
Num tilintar ritmado de música beneditina,
reunidos em torno do fogo, aquecendo fantasias,
dançam anjos inebriados, ancestrais...
Entre odores e brumas, vagando no calor suave da fumaça,
onde tudo é encanto e encontro.
O fogo faz da vida uma espécie de lã,
agasalhando corpos e nutrindo sementes,
jorrantes em forma de origem...
Magia ardente
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Sempre senti uma atração pela cultura indígena, carregada de
conhecimentos sobre a Natureza e cheia de simbolismos a serem
estudados. Muitas vezes pensei sobre como seria, hoje, a nossa
sociedade se tivéssemos tido um contato mais profundo com os índios
habitantes do nosso país, recebido mais informações a seu respeito,
sobre a simplicidade de suas vidas e conhecido a verdadeira história,
desde a nossa “descoberta”.
Meu sogro, o saudoso professor Hipóllito, fez parte de um projeto,
mais ou menos no ano de 1950, realizando um trabalho de alfabetização
entre alguns índios, no Norte do país, quando cursava o magistério.
Quando seus filhos nasceram, para desespero da minha sogra, os nomes
foram escolhidos em Tupi-guarani. Ele costumava dizer que era a
verdadeira língua do povo brasileiro, e que não gostaria de ouvir seus
filhos serem chamados por nomes estrangeiros, com significados
desconhecidos. Apreciava e conhecia a língua falada pelo povo com
quem manteve contato e dizia que eles preocupavam-se em dar nomes
para as pessoas, animais e objetos que tivessem uma ligação com os
elementos da Natureza.
Soube dessa história, quando conheci Caiuby Aymberê, meu
marido, mas não cheguei a conhecer o professor. A experiência deixada
por ele despertou em mim um desejo de observar mais de perto os
nomes a minha volta, permitindo que eu percebesse que muitas das
palavras utilizadas em nosso dia a dia tem origem no Tupi-guarani e
nós desconhecemos.
Fiquei tão apaixonada pelos nomes da família que resolvi, junto
com meu marido, dar continuidade à “tribo” que meu sogro iniciou,
escolhendo nomes para nossas duas filhas, nessa língua que constitui
um dos quatro principais troncos lingüísticos da América do Sul.
Quando engravidei da primeira filha já estava certa disso. Foi
nessa ocasião que ganhei de meu irmão Estevão um dicionário de
Tupi-guarani de autoria do professor Silveira Bueno, origem do meu
primeiro contato com as palavras indígenas. A partir daí comecei a
me dar conta de seus significados e me envolver cada vez mais com
esse universo.
Viajar na história do país me fez resgatar dados da minha própria
história, movida por sensações intuitivas que permiti brotassem de
mim em forma de emoção. O exercício da intuição, esse sentimento
existente em todos nós, dentro da alma, manifesta-se em nosso corpo
através da emoção, apoderando-se da pele em forma de odores, gostos
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e sonhos guardados, como livros enfileirados, nas prateleiras internas
do nosso ser, à espera da primeira leitura.
Imaginar a minha ascendência indígena, não foi difícil... Abape?
Além da origem de pele morena, amante do Sol e os pés no chão,
pisando a terra morna, existe um prazer enorme de viajar ao fundo do
azul, visualizando o mar ondulante, que se eriça com o soprar do vento,
feito acoaba à espera do homem amado...
O gosto de penetrar no mato, em busca de cachoeiras que banham;
andar descalço e me adornar com contas, miçangas e penas em forma
de apytama sempre fizeram parte do meu cotidiano.
A paixão por misturas de ervas e odores, fomentando um faro
aguçado, seguindo rastros do passado, só pode ser herança de um
instinto animal, quem sabe habitante no cerne dos meus antepassados...
Correr na areia com o mar batendo nos pés e deitar cansada
olhando o céu, numa comunhão singular com yacy; é confundir muã
com estrelas que piscam até adormecer...
Hoje, quando me deito sob jacyendy, não tenho dúvidas de minha
ligação com a Natureza, perpetuada em mim há séculos, percorrendo
tantos caminhos, feito um atara, em busca de andanças...
Faço do tembiú a nutrir minha alma, um fruto doce alimentando
minha essência. Brincando com palavras, que outrora ouvi, quem sabe,
de uma cunhã, guia de sonhos.
Hoje faço o mesmo com minhas membyras, na escolha dos seus
nomes, e de um meengaba também apaixonado pela língua tupi, origem
de tantas palavras. De nós brotou: Endy-Ara e Iandara, gosto de
ibacem e a leveza de iayi.
Símbolos mágicos, nomes, em nossa família ibaguara, resquícios
de uma origem distante...
Rotiarõ

Vocabulário em tupi-guarani: Abape? - quem? Acoaba - púbis feminino Apytama - o
ramalhete Yacy - Lua Muã - vagalume Jacyendy - o luar Tembiú - o alimento Cunhã mulher Membyra - filha Meengaba - cônjuge Endy-Ara - raio de Sol Iandara - meio dia
Ibacem - fruta doce Iayi - a gota d’água Ibaguara - bem aventurada Rotiarõ - amadurecer.
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Iandara-Endy-Ara
feitiço e magia cheirando a capim,
minhas curumins de pele alva,
um sonho doce com gosto de jasmins.
Endy-Iandara
ruído e alegria em volta de mim,
caras-pintadas de olhos azuis,
um sonho doce com cheiro de alecrim.
Iandara, calunga de louça,
menina tão doce, de lágrima azul.
Meu anjo tão puro, feito erva-doce
com gosto de mel.
Se deita na relva e sonha o seu sonho
no meio do verde que eu sempre busquei,
me leva consigo no seu acalanto,
me embala em seu canto tão perto do céu.
Endy-Ara, calunga de vidro,
menina tão frágil de cheiro de mar.
Criança travessa que lê pensamentos
e busca em abismos o seu perguntar.
Se deita na rede e sonha o seu sonho
no meio de danças e de rituais.
Me leva consigo no seu acalanto,
me embala em seu sono que eu quero ninar.
Num raio de Sol vieram ao mundo,
rompendo barreiras pra nos encontrar,
em meio a obys-azul de esmeralda
tão doces senhoras fizeram morada.
Endy-Iandara, o nascimento da luz...
Ira-ê
Ira-ê - gosto de mel
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Segundo o professor e dicionarista Dr. Francisco da Silveira Bueno,
ainda não se fez o levantamento preciso das contribuições do Tupiguarani à língua portuguesa falada no Brasil. Acredita-se que entre
palavras e modismos deixados na fala popular brasileira haja de
cinqüenta a cem mil. Trata-se de uma curiosidade que nunca será
cientificamente satisfeita pois, no momento em que o censor afirmar o
número que julga exato das palavras, já outras estarão sendo cunhadas
até o infinito.
Tanto no plantel de animais do Parque Ecológico Municipal de
Americana “Cid de Almeida Franco” como entre algumas espécies livres
de animais que usam o ambiente do Parque existem nomes originários
da língua indígena. Selecionei alguns, ilustrando a presença dessa
língua, até hoje em nosso vocabulário, mostrando a relação que os índios
faziam entre as palavras e o seu significado.
A listagem dos animais, foi separada por grupos, favorecendo o
entendimento para quem desejar conhecer mais sobre eles. O asterisco
(*) identifica que a espécie encontra-se em extinção.
AVES
Arara - inquieta, tola - ave maior que o papagaio - Arara Azul*
Arara Canindé - canindé é barulho, gritaria
Ararajuba* - juba é amarelo, loiro
Curica - papagaio de plumagem verde, periquito
Ema - do em (e): sair, fluir, derramar-se
Jaburu - que tem o papo cheio, triste, melancólico
Jacupemba - desconfiado, que come grãos
Jandaia - periquito rei
Periquito Maracanã - nome de uma arara
Suindara - aquele que não come - pelo fato de ser uma ave
noturna, os índios pensavam que ela não comesse
Tucano - que tem o bico exagerado
Urubu - o corvo
RÉPTEIS
Iguana - lagarto do Amazonas
Jabotí - aquele que não bebe, o cágado
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Jabutipiranga - piranga é peixe vermelho
Jabutitinga - tinga é branco
Muçuã - parente do vaga-lume
Teyú - lagarto
Tracajá - pequena tartaruga
MAMÍFEROS
Ariranha* - falsa irara (lontra dos nossos rios), pregar uma mentira
Capivara - comedor de capim
Cutia - pequeno roedor
Cutiara - cutiaia, cutia de rabo
Gambá - o ventre aberto
Irara - o papa-mel
Jacaré - aquele que olha de lado
Jaguatirica* - onça arisca, fugir
Lobo-guará - lobo: errante - guará: comilão
Paca - ficar alerta
Sagüi - macaco pequeno
Tamanduá* - abraço de inimigo
Tatu-peba - tatu: o casco encouraçado - peba: de pequena altura
O filósofo Aristóteles, nos faz refletir quando diz que a razão é
uma potencialidade humana que só se transforma em ato, em condições
favoráveis. Nos ensina que ela é uma espécie de semente que só germina
em terreno apropriado.
O legado deixado pelo universo indígena precisa ser conhecido
para que possa brotar entre nós, acrescentando muito a nossa cultura,
enquanto povo de um país de tantas riquezas naturais. Quem sabe se
uma identidade com esse estado de Natureza, aprisionada no
inconsciente coletivo do nosso povo, venha à tona em forma de
consciência sobre o real significado da terra para o nosso país, através
de uma consciência diferente da Natureza, como berço de sabedoria e
conhecimento.
A observação foi o primeiro instrumento, no passado distante, capaz
de ajudar nas primeiras pesquisas sobre o Universo. Constituía, para
nossos ancestrais, questão de vida ou morte. Observavam as coisas mais
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óbvias e elaboravam, a partir delas, a sua compreensão sobre a vida.
Surgem os mitos, escondendo sob a forma de imagens mais ou
menos eloqüentes, a resposta dada pela humanidade primitiva aos seus
grandes problemas. Uma resposta que merece ser levada em
consideração porque tratava-se da forma como a humanidade simples
e atenta percebia melhor o sentido das coisas. Acreditando que todas
as coisas ao redor eram como presenças, representando forças, poderes
e possibilidades mágicas de vida.
Havia entre eles e o ambiente, uma comunhão, produto de sua
ligação com o Cosmo.
Para compreender um pouco desse fenômeno é necessário entender
os mitos como sustentáculos da ideologia, do imaginário e da tradição
sobre a qual esses povos explicavam a si mesmos e o mundo. Ainda
hoje, o mito constitui um instrumento social relevante na constituição
e manutenção da história e identidade de alguns povos indígenas que
habitam o nosso país e o mundo.
Embora nossa cultura tenha se distanciado muito da ligação com a
terra, existe latente, em cada um de nós, uma relação orgânica com ela.
Talvez um legado deixado pelos primeiros habitantes do nosso
país, os índios, ecoe em nossa essência, ainda hoje, como um arquétipo,
algo incorporado a nós. No íntimo, sabemos que a Terra, é a fonte de
energia, que nutre e mantém vivos os seres humanos.
Segundo Carl Gustav Jung, o inconsciente coletivo é uma parte
da mente que retém e transmite a herança psicológica comum da
humanidade e guarda as características primitivas que faziam parte
da mente original.
Entendemos que uma profusão de pensamentos, imagens e
impressões provisoriamente ocultas, continua a influenciar as mentes
conscientes. São esses elementos psíquicos que sobrevivem na mente
humana há tempos imemoriais; elementos esses que apelam à nossa
sensibilidade e emoção.
Para compreendermos esse estado de emoção atávico, de amor
pela terra, existente em cada um de nós vamos aqui reproduzir um
trecho de uma carta indígena, escrita em 1852, por um chefe da tribo
Seatlle, que bem demonstra esse sentimento.
Ainda hoje quando é citada ou lida entre os vários povos do mundo,
comove ou intriga o leitor de alguma forma. Seja de onde for, não
importa a origem de quem a lê, ela desperta sentimentos muito ocultos
e fortes nas pessoas.
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“Cada reflexo espectral nas claras águas dos lagos fala de eventos e memórias na
vida do meu povo. O murmúrio da água é a voz do pai do meu pai. Os rios são nossos
irmãos e as flores perfumadas são nossas irmãs. O urso, o gamo e a grande águia
também são nossos irmãos. O topo das montanhas, o húmus das campinas, o calor do
corpo do pônei e o homem, pertencem todos a mesma família.
Ensinarão vocês as suas crianças o que ensinamos as nossas? Que a terra é nossa
mãe? O que acontece a ela, acontece a todos os seus filhos?
O que sabemos é isto: a terra não pertence ao Homem, o Homem pertence a terra.
Todas as coisas estão ligadas, assim como o sangue os une a todos. O Homem não
teceu a rede da vida, é apenas um dos fios dela. O que quer que ele faça a rede, fará
a si mesmo.
Amamos essa terra como o recém-nascido ama as batidas do coração da mãe.
Gravem em suas mentes a memória da terra tal qual como estiver quando a receberem.
Preservem a terra para todas as crianças e amem-na, como Deus nos ama.
Assim como somos parte da terra, vocês também são parte da terra. Ela é preciosa
para nós, também é preciosa para vocês. Uma coisa sabemos: existe apenas um Deus.
Nenhum homem, vermelho ou branco, pode viver à parte. Afinal, somos irmãos.”

É essa consciência sobre a importância da terra que precisamos
resgatar de alguma forma, trazendo-a das nossas entranhas à nossa
realidade. Caminhando, observando cada detalhe, cada sutileza, fui
me transportando ao coração dos nossos povos antigos, na tentativa
de imaginar o que sentiam enquanto caminhavam sobre a Terra. Tentei
resgatar a essência do andarilho distante num momento em que ele e
a Natureza eram como uma coisa só.
Em contato com a Natureza é possível vermos toda uma série de
consciências diferentes relacionando-se entre si. O mundo inteiro, vivo,
é modelado por essa consciência, habitante também no corpo humano.
É essa relação existente entre nosso corpo físico (matéria) e a grande
consciência (Deus), presente em tudo a nossa volta que faz com que o
Homem e o Universo sintam-se como um só.
Os poemas transcritos aqui, foram por mim concebidos enquanto
caminhava, embalada pelo ritmo dos passos impregnados em mim,
martelando sonoramente. Alguns foram registrados, outros perderamse no inconsciente, por alguma razão... Todos inspirados no
encantamento de um passado muito distante.
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Dormir sob o céu estrelado e uivar para a Lua
emitindo solidões,
é a saga das mulheres fortes
que não se contentam com as prisões que o universo lhes impôs.
Carga cultural,
sina cósmica ou mensagem cármica?
Vem em forma de faro,
no cheiro da terra molhada embriagando emoções...
Medo? Jamais!
Há uma selva inteira pela frente a ser domada,
percorrida em sombras,
ouvida ao longe
no ruído dos uivos.
Até o deserto não assusta
pois ressuscita os ossos enterrados entre flores,
visíveis à noite
só por aqueles que jamais
temem a vida.
Mulher-loba
À minha mãe

Presente em mim te bebo e saboreio,
gota doce de paixão e calafrio.
Desnuda em mim feito bênção,
és doçura e essência a untar meu corpo,
qual delírio ou mania de viver.
Se calo tua voz, afogo sonhos,
se me entrego, te perco em mim numa agonia.
Orvalhessência a se derramar em mim,
confusa, em forma de chuva.
Chuva de fevereiro
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A pedra é um ícone na existência humana.
O céu, como lápis-lazúli, esconde segredos
no dégradé suave de seus pingos prateados.
Assim como a pedra, banhava a deusa do Nilo,
num ritual de pura energia.
O céu banha o planeta todas as noites,
inundando de pequeninas estrelas brilhantes,
que piscam insinuando com enganos
tantas que já partiram.
No azul incontestável do horizonte,
ora mostrando, ora escondendo segredos
que o Egito transbordou.
Pedra da sorte, talismã,
em sinal de proteção num azul tão puro,
impregna de transparências
um momento único de ser.
Pequeninos pontos luminosos: tímidos e belos,
que do seu corpo emergem
eternamente,
transformam-se em orvalho de gotas suadas,
brotando da terra,
das profundezas telúricas.
Cortando o magma em viagem astral,
num acalanto belo,
de pequeninas lágrimas...
Talismã
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Pequeninas contas de lápis-lazúli
são teus olhos transparentes.
Penetro neles num momento de encanto
e viajo leve em teu sonhar
de pequeninos percursos!
Na trilha reencontro teu caminho azul
e me banho em tuas lágrimas transparentes,
qual gaivota brincando no mar.
Em cada mergulho revelo um tempo,
em cada volta descubro o amanhã,
banhado na luz do teu dia!
Sou menina de tuas andanças,
companheira de tuas buscas,
brincamos juntas enquanto sorrimos
nos divertindo com as travessuras
límpidas, transparentes e azuis como teus ideais!
Percorro céus no teu sonhar
buscando trilhas inesgotáveis em caminhos novos.
Em forma de energia e luz, nós duas:
mãe e filha partilhamos ternos momentos
no Cosmo onde nascemos e sabemos eterno!
Feito Lua e Sol

58

Quando a noite chega o andarilho cansado, pára,
deita-se e vislumbra o céu.
Uma tela repleta de estrelas em seu caminhar
insinua guias e rotas
que o dirige em suas andanças.
No espaço, os errantes planetas, iguais ao andarilho
percorrem a sua trajetória.
O caminho do Céu e o caminho da Terra elevam os homens
através do conhecimento.
Descobre-se o Universo tendo como mestra a Natureza.
Observação

No ar, a arara rara se projeta em gritos,
buscando o ar em meio a aragem.
Símbolo solar, a rara arara chalra,
em seu templo azul, multicolorido.
Agarra os galhos ralos, rodopiando em ramas.
Representante mística em pleno ar, berra o seu nome,
avatar do fogo celeste.
Arara de rara beleza, semente colhida na claridade.
Arara
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Vó Maria deixou entranhado em mim
o odor do agreste e o perfume do sertão
carregados de força, coragem e ousadia.
Gerações viveram a plenitude de ser mulher,
como sobrenome herdado por ela.
Mulher guerreira!!!
Venceu a seca, Lampião, os medos
e as dificuldades na aventura de vir para o Sul
em busca de esperança.
Na bagagem, sonhos e filhos
escorregando pelas alças da mala,
num pau-de-arara empoeirado.
Conquistou seu chão, atingindo metas.
Viu crescer os filhos, reproduzindo-se,
carregando nas veias o orgulho da terra distante.
Lá longe... Seca, esfoliada e espinhenta feito o mandacarú.
Assim cresci, ouvindo falar de um povo
nascido da terra ressecada,
a brotar forte porque sabia marejar sem lágrimas.
Sugando a água dos frutos doces,
alquimia do Sol, ardendo essências...
Nas veias o êxodo cigano, servindo de referência.
As paisagens contadas umedecem meus olhos até hoje,
na doce lembrança de Vó Maria,
a mulher guerreira e forte
que deixou entranhado em nós
o perfume do sertão.
Dela ainda sinto a presença
na convicção de minha mãe, também Maria,
que ainda hoje carrega na bagagem,
a coragem e ousadia de suas antepassadas.
Cresci orgulhosa do parentesco com o sertão
embora tenha nascido perto do mar,
onde uma sertaneja me deu à luz...
Hoje, sou eu a mãe de duas Marias
que já trazem em si a porção nordestina
entranhada nas veias,
vertendo coragem, força e determinação.
Características da mulher do sertão.
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Repito para elas as estórias e cantigas que aprendi
há muito tempo
e das quais tanto me orgulho.
Um passado vivido nos sabores da minha gente,
no cheiro do caju,
na força da farinha,
na pureza da tapioca,
no mel do bolo de caco,
no balanço da rede que embala,
na arte do barro dos retirantes,
na brancura das toalhas
bordadas em ponto Richelieu
e nas lendas das rendas de bilro.
São tantas as histórias de Vó Maria...
As veias vertendo coragem nunca cederam ao cansaço, até o fim.
Igual ao olho d’água, que no nordeste não se vê
mas, sabe-se, habita entranhas...
Maria, sobrenome Mulher
À minha avó Maria

“O homem branco não sabe o que é Natureza, não sabe o que é o rio, não sabe o
que é a árvore, não sabe o que é montanha, não sabe o que é mar. Para eles o que está
existindo na Natureza é a riqueza sua. Ao invés de respeitar uma árvore, a floresta,
ele destrói, corta pedaço, faz seca... Ele faz tudo.”

Este é um trecho de uma carta escrita pelo brasileiro José Luiz,
um chefe da tribo Xavante, demonstrando a sua estranheza sobre o
comportamento do homem civilizado.
Com relação ao índio, nada mais verdadeiro que a cobiça do branco
por sua terra e pelo que nela se encontra, explicando a negação de seus
direitos, da mesma forma que em outros tempos houve o desejo de
transformá-lo em escravo, apropriando-se do seu trabalho. Foi
necessário um papa proclamar que índio também tinha alma para negar
o direito de morte sobre ele, porém o preconceito sobre esses povos
ainda faz parte da história atual.
Estima-se que vivem hoje no Brasil, aproximadamente 250.000
índios, remanescentes de uma população existente na época da chegada
dos europeus. Dizem os historiadores que haviam cerca de 5 mil
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culturas diferentes na época do descobrimento. Hoje são 200 grupos
étnicos habitando áreas ecológicas diversas, falando mais de 170 línguas
e dialetos, vivenciando processos históricos distintos e tradições
culturais específicas. Mas há algo que todos esses grupos tem em
comum: uma “sociedade de liberdade” que os coloca na condição de
um povo moderno, com uma sabedoria e cultura atuais, que põe em
questão e faz discutir sobre o valor da idéia de progresso. Existem
dúvidas se nós, ocidentais, não nos deixamos enganar durante os
últimos cinco séculos com a idéia de progresso, de que aquilo que vem
depois é melhor do que aquilo que veio antes.
Não significa que se proponha um retorno coletivo à condição de
índios (nem teríamos competência para isso), mas o encontro de uma
verdadeira modernidade, no caso brasileiro, exigindo a reincorporação
de muitos modos de ser e de viver encontráveis nas culturas indígenas,
da organização política a organização social e ao relacionamento com
o meio ambiente. Tal reencontro nos permitiria valorizar, realçar,
desfrutar de nossa incomparável diversidade cultural. Ainda existem
umas 150 culturas desprezadas e esmagadas, assim como nossa
diversidade biológica.
A cultura indígena nos ensina que o verdadeiro progresso está na
presença do que é fundamental, como uma sociedade organizada de
modo igualitário, capaz de respeitar a justiça no seu interior; de pensar
nas crianças como a continuidade de sua existência e nos velhos como
preservação da sua memória; de exprimir a relação que tem com a
Natureza, com os outros seres humanos, com os animais e com o
sagrado, de maneira integrada.
Esse texto, inspirado no conteúdo do livro “Índios do Brasil”,
organizado por Luís Donizete Benzi Grupioni relata a trajetória desse
povo e de sua cultura, nos fazendo refletir sobre velhos preconceitos,
ainda tão incorporados em nossa sociedade. Talvez, por imposição
cultural, sejamos impedidos de ter uma visão real da nossa fragilidade
diante dos conhecimentos do meio ambiente e da nossa relação com a
Natureza. Todos temos muito a aprender uns com os outros, a vida
simples dos povos que convivem com a Terra é um grande exemplo de
respeito e humildade diante do planeta.
O índio Marcos Terena diz que tudo o que existe na terra só vai
ter sentido para o homem branco se souberem decifrar e tentar conjugar
a prática do seu dia-a-dia com a prática das nossas vidas, da vida dos
índios. Equilíbrio e igualdade. Igualdade nas nossas diferenças...
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Marilena Chauí, professora de Filosofia Política e História da
Filosofia Moderna da USP, complementa dizendo que nesses tempos
em que estamos sendo obrigados a reaprender, que no nosso planeta
tudo influencia tudo, tudo que se faz tem conseqüência em todo o
Universo. Certamente é essa a lição principal e, é para ela que aponta
a modernidade do índio.
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“O artista é um homem que transforma ou sintetiza a sua
realidade. A sua obra intui as impressões, os conhecimentos e os
temores da alma. Tenta dirigir o seu trabalho para aqueles que,
livres de complexos, têm a sensibilidade original de ver claro. O
criador luta contra as formas estabelecidas e quer elaborar
produtos que apresentem um aspecto novo e que possam abrir
caminhos e apetências inéditas à fantasia e à imaginação...”
Joan-Josep Tharrats
Artista Plástico

CHACKRA 4
Sua essência rasga, evoluindo no amor...
O sentido rompe a sua casca, intensamente,
em forma de sinfonia.
O som primordial do Universo percorre o Céu e a Terra,
numa total comunhão.
Plena... Absoluta.
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“A arte não representa o visível, mas o torna visível.”
Paul Klee
Artista plástico suíço
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QUARTA-FEIRA VERDE
O coração é, em cada Homem, o centro da vida, da vontade e da
inteligência. Difunde o sopro como o Sol difunde a luz... Se o Ocidente
fez do coração a sede dos sentimentos, todas as civilizações tradicionais
localizam nele a inteligência e a intuição. Talvez o centro da
personalidade tenha se deslocado da intelectualidade para a afetividade,
pois o conhecimento não exclui os valores afetivos.
A luz do espírito, da intuição intelectual, da revelação, brilha na
caverna do coração no quarto chakra. É ele o centro das emoções
superiores, lugar onde brota o sentimento do ser com relação à criação.
Em minha opinião a Arte é a manifestação desse estado de criação...
Um envolvimento constante com ela implica num exercício pleno
da emoção, presente na fonte geradora que habita o nosso cerne. A
criatividade é, sem dúvida, um dos maiores tesouros, oculto no interior
de cada criatura.
Surgiu no momento em que o Homem, sentindo o desejo de
registrar seu primeiro impulso criativo, pintou nas paredes das
cavernas, deixando marcas da sua história e das suas emoções,
cunhando na terra suas primeiras impressões.
Quantos de nós já sentimos esse impulso, como uma explosão
interna, manifestando-o em palavras, formas, cores, texturas, sons,
movimento e imagens?
Segundo o poeta alemão Goethe, o belo é a manifestação das leis
secretas da Natureza, celebrando a vida, dia após dia num ciclo
incansável e que, sem o seu aparecimento teriam permanecido
eternamente ocultas.
Quando nos deparamos com uma pintura viva, como a que vemos
no Parque Ecológico Municipal “Cid de Almeida Franco” de Americana,
sentimos nossa ligação com o Universo e sua essência. Nesse instante
nossa sensibilidade latente, esboça um profundo prazer diante da visão.
Caminhando todos os dias, temos o privilégio de vivenciar
sensações diferentes diante da paisagem. Como a Natureza vive em
constante metamorfose, transformando-se sempre, para melhor
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compreendê-la é necessário desenvolvermos, dentro de nós, qualidades
de maleabilidade e auto-transformação. Para pensarmos nas coisas
vivas, é necessário também um pensamento vivo, capaz de interagir
com os fenômenos.
A Arte é capaz de relatar essa visão não fragmentada de mundo,
permitindo ao artista, manifestar-se como veículo desse sentimento
vivo e pulsante como o Cosmo. Capaz de levar o Homem a um estado
de emoção.
Creio na Arte como um canal de conhecimento capaz de ensinar
através dos sentidos.
Vivenciar o Parque no âmago de suas imagens, através de detalhes
sutis, passo a passo, revelando emoções é uma forma de fazer Arte. É
sentir, é viver, explorando a essência, como faziam os artistas do
Impressionismo, sugando de cada raio de luz suas nuanças e sombras.
Pincelando em pontos os odores, as visões, os sabores, os sons e os
toques. Retratando-os em poesia e imagem...
As palavras são Arte, as fotos são Arte. A alquimia entre elas,
gera uma impressão viva, ao longo das andanças. Mais que um registro,
trata-se de uma declaração de amor à Natureza, que objetiva despertar,
fomentar e inspirar em cada atara, um exercício constante de prazer
através da emoção, significa descobrir um grande sentido para a vida.
À medida que nos envolvemos com ela, nos tornamos mais sensíveis e
atentos a tudo em nossa volta. De maneira mais intensa, nos
descobrimos mais receptivos e abertos a novos conhecimentos.
Entendemos que somos a paisagem e pulsamos na mesma vibração.
Um compromisso de responsabilidade com essa paisagem cresce em cada
um de nós a partir do momento em que compreendemos que perdê-la,
significa a espécie humana tornar-se lembrança...
Criar significa tirar do nada. O Homem cria, resgatando e
revelando a si mesmo a sua identidade real... Expondo emoções.
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No caminhar diário pelo parque,
observando cada facho de luz traspassada em formas verdes,
me delicio com as impressões
sentidas em horários diferentes.
Revolucionando cores, saltando a luz
e mostrando a sutileza existente em cada momento da vida,
no mesmo cenário.
Observo cada detalhe existente,
captando variações em sua essência, conforme a luz.
Vivificar a paisagem com os olhos d’alma
é a mais especial das sensações, única,
e repleta de emoções armazenadas
ao longo de uma existência...
Captá-la em tudo o que olhamos todos os dias
é pura magia.
Ver o desabrochar da imagem
em nosso íntimo,
como algo lentamente cultivado,
é semear o brotar sutil e florido em forma de sensações.
É ver como viam os olhos de Monet,
a poesia das ninféias coloridas,
manchadas na sua proximidade e aladas à distancia,
flutuando magicamente num lago...
A impressão num determinado momento,
agarrando-se à beleza do segundo, transforma-se em eternidade.
Constatar que esse segundo não se repete
é vivê-lo como nunca mais.
Tarefa não só dos poetas, mas de todos
que desejam sugar da vida o seu melhor.
Viajar ao âmago do Universo
e vivenciá-lo em sua doçura de mel,
ainda que seja num único instante.
Impressões
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O Impressionismo é um movimento artístico que surgiu em Paris,
entre 1860 e 1870; apresentando-se ao público pela primeira vez com
uma exposição de artistas num estúdio fotográfico. Não se sabe ao
certo, naquele momento de quem era o maior interesse: se dos pintores
pela fotografia ou do fotógrafo pelo trabalho dos pintores.
O pintor francês Claude Monet, um dos maiores representantes
do Impressionismo, com sua sensibilidade tentou captar através de
sua pintura, momentos diferentes da luz do Sol refletida na água, nas
folhas, na pele das pessoas e nas pedras reproduzindo instantes.
Segundo ele, era preciso uma porção de momentos para pintar um
quadro e muito treino para captar as impressões. Observava a mesma
paisagem todos os dias, descobrindo que ela continha um aspecto
diferente em cada dia, cada hora ou em cada época do ano. A luz do
Sol é que fazia a diferença: por isso era necessário pintar a mesma
coisa em momentos diferentes até obter o resultado desejado. Levou
dez anos para pintar a sua obra-prima “As ninféias”, sentando-se num
banco de frente para o lago, dia após dia, observando incansavelmente
sua fonte de inspiração.
Quantos sonhos, pensamentos e paixões, deixou-nos uma das mais
belas obras de Arte! ...
A fotografia e o Impressionismo têm em comum o desejo de
registrar momentos.
Henry Cartier Bresson, fotógrafo francês, ensina que as coisas
das quais nos ocupamos, na fotografia, estão em constante
desaparecimento e, uma vez desaparecidas, não dispomos de qualquer
recurso capaz de fazê-las retornar. Não podemos revelar e copiar uma
lembrança, dizia ele. A câmara fotográfica era, em sua opinião um
caderno de desenho, o instrumento da intuição e da espontaneidade.
Ele a usava para capturar momentos decisivos, enquanto memorizava
a imagem em sua essência.
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Me emocionas, poeta,
ao dizer cantigas,
ao falar de rimas
e contar de prantos.
Nada germina melhor que teus versos,
entre brumas e relvas,
brotando todos os dias
num azul de abril.
Me emocionas tanto, poeta,
entre frases,
poemas e lira.
Até na carícia doce das palavras
que se embalam soltas
ao vento forte do teu cantar.
Nada brota mais que teus sonhos, poeta,
em meio a canção suave da vida
que por mais sofrida,
sempre traz em si,
o verbo amar...
Poeta
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Inspirada nas impressões do pintor Monet e do fotógrafo Henry
Cartier Bresson, utilizo momentos diferentes, captados por vários
fotógrafos e apaixonados pela fotografia, todos clicados no Parque
Ecológico Municipal “Cid de Almeida Franco”, de Americana, fotos e
poemas, parceria de impressões, revelando emoções em forma de
imagens...

Foto: “Gerações”

Paulo Sérgio S. Andrade
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Chackra 1
... É o elo de ligação à Terra.
Tiramos do cerne nossa continuidade, como instrumentos vivos,
fazendo brotar da terra nossa semente.

Foto: “João de Barro”

Sílvia Maria de Campos Machado
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Chackra 2
Todo o princípio está no ninho, fundamento de si mesmo...
Protegendo e formando, simultaneamente.
Incubando sonhos e parindo essências, eternamente...
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Chackra 3

Foto: “Corôa de Cristo”

Célio Ortolan

É o fogo que brilha, pulsando... Crepitando.
Emana o seu poder sobre o plano físico,
desabrochando total, feito jóia rara.
Acendendo e clareando compreensões.

Foto: “Ilha”

Azael Bild
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Chackra 4
Sua essência rasga, evoluindo no amor...
O sentido rompe a sua casca, intensamente, em forma de sinfonia.
O som primordial do Universo percorre o Céu e a Terra,
numa total comunhão.
Plena... Absoluta.

Foto: “Irerê”

Daniela Pascon
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Chackra 5
Purificação... A personalidade manifesta-se e mostra-se.
É o momento de brotar e fluir a inspiração latente.
É a manifestação atavés da palavra.
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Chackra 6

Foto: “Harmonia”

Juarez Godoy

Quando as experiências são colhidas e vividas,
é possível voar sobre opções e tocá-las...
Há um sentido filtrado pela razão e a emoção.
Um comando brota do cerne.

Foto: “Ninféia”

Célio Ortolan
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Chackra 7
O Lótus de mil pétalas...
O começo da jornada do ser para seu estado mais alto de ser.
Centro da consciência cósmica,
unidade com todas as coisas e com o Ser Maior.
Bondade e amor para com tudo...
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Alegres saltimbancos,
serelepes festivos em meio as nuvens.
Assim são minhas meninas peraltas,
como sagüis, micos e macacos-prego
saltitam em meus sonhos
feito fadinhas reais e anônimas,
mesclando sabedoria e segredos,
guardados nos galhos lá do alto.
Alegres saltimbancos,
tagarelas festeiras em meio ao azul.
São eterna brincadeira
como os duendes das minhas fantasias,
gritando e saltitando todos os dias
em volta do nosso convívio,
acumulando imagens e revelações
escondidas num canto de brinquedos.
Saltimbancos

Foto: “Em família”

Célio Ortolan
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Foto: “Latânea”

Azael Bild
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Fileiras de árvores. Fileiras de homens.
Onde se esconde a simetria?
Estamos nos transformando em iguais
porque evoluímos ou porque tememos assumir as diferenças?
Micro no macro
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A trama tem entranhas que percorrem rumos
que os fios conduzem...
Canais cósmicos, caminhos telúricos, dualidade.
Colmeias coloridas emanam luz, arriscando mensagens,
que brotam de um inconsciente puro... Um grito de socorro!!!
Fôrmas em forma de tranças, feito labirinto no próprio caminhar
deslizam sob o comando de dedos pequeninos
que tão cedo conhecem a dor.
Ditam a informação: eu existo!!!
Tecem o próprio manto, o mesmo que agasalha e conduz a luz.
Assim como Testor, o pássaro, à procura de Deus.
Suas histórias tem traços no entrelaço das tramas que tecem.
Como um fio vagando em liberdade à procura de um caminho...
Quanta

Foto: “Princesa Tecelã”

Célio Ortolan

Às crianças da “Casa da Criança de Dom Bosco”

Foto: “Jaburu”

Sílvia Maria de Campos Machado
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Partilhamos o alimento...
Dividimos o peixe
desvendando o milagre da multiplicação!
Sabemos que,
assim como os peixes povoam as águas,
voamos sobre a Terra.
Ambos fomos criados no quinto dia,
segundo a Gênese,
repartimos o pão, sem temer a fome
enquanto a Natureza existir.
Partilhar, significa repartir o sonho...
Partilha
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Num momento de união e amor
irradio pensamentos superiores, envolvida em luzes e fluidos
colhidos em minha essência calada.
Agradeço a força criadora
o entendimento de poder sentir, nos filhos da Terra,
o poder da criação.
Que a Grande Luz envolva, em toda a sua sabedoria,
nós, os seres do Universo.
Que seus caminhos sejam trilhados com a visão do coração,
na força dos melhores valores, no desejo da evolução coletiva.
Num profundo respeito às leis da Natureza
que regem o Universo.

Foto: Eclipse “Total da Lua”

Carlos H. A. Andrade

Ômega
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No tiquetaquear dos raios solares
a transpor o elemento vivo,
raios transparentes inundam sombras
que determinam o tempo...
É dia!
Vultos da manhã
passam pela rua impura, a tilintar paixões.
Alma tão nua
das tardes do Sol ardente,
tímida – feiticeira,
que passa acenando sonhos,
objeto de uma alquimia transcendente.
Sombra mansa a revelar emoções
em sua dualidade diurna...
Figura da noite
tão santa, vestida de manto,
canta dormires elevando paixões
todo dia.
Simbolizando a reflexão que domina as trevas.
Ave de Atena,
alma amiga e amante,
vulto do dia, ser da noite.
Em sonho ou verso renasces em encantos,
em canto, em manto, em dia.
Bom dia!
Relógio do Sol.

Foto: “O paradoxo do tempo”

Carlos H. A. Andrade
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Não ouço... Não vejo... Não falo...
Assim como os macacos de Jingoro
vivencio a sabedoria e a felicidade, em forma de sentir.

Foto: “Chimpanzé”

André Bastelli

Sentidos

Foto: “Hipopótamo”

João Teixeira
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Patas, pés e poeira.
Mimetismo gráfico num traçado,
enrugado em tramas.
Potes, pá e pó...
Patas nos potes, pés nas pás
e poeira no pó.
Fragmentos

88

Alma-gêmea...
Pura pureza impura de corpos alvos,
em meio a luz banhando o Eterno.
Sois gemido de canções angelicais
e doçura, de um gosto sereno de desejos.
Alma-gêmea...
Etéreo-corpo traspassando barreiras,
tecendo com as mãos o próprio manto.
Sois orvalho derramando no infinito
e água-benta abençoando em cada canto.
Alma-gêmea...
Doce sabor de delírio e agonia,
andaste toda a vida à procura de acalanto.
Agora deitas na cama alva e protegida,
no ninho santo que guardei por tantas vidas.
Alma-gêmea...
Retornas mansa e serena, alma amiga,
trazendo contigo a companhia – presente eterno
de um complemento idealizado.
Alma-gêmea...
Somos um, somos ser!
Reencontro

Foto: “Arara-juba”

Sílvia Maria Campos Machado
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Nenhuma razão para os padrões do racional...
Delírio diante do óbvio?
Tudo é tão natural no mundo irracional que parece loucura refletir.
Reflexão de formas que destacam o caos.
E o caminho??
Uma consciência de fragilidade habita o coletivo
inundando sonhares...
Na visão de quem sente e questiona os perigos do ser racional!
Ir?
Onde?
A essência do Cosmo trilha um caminho
e ensina que fora o pó,
tudo é luz e jamais se apaga...
Ir-Racional

Foto: “Sobrenatural”

Caiuby Aymberê Froner Gonçalves
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Pingos cilíndricos de orvalho e Sol
derramam-se entre os galhos,
escorrendo em pedras de um lindo passado.
O verde transparente
esconde segredos em sua fauna
enquanto sombras prateadas
mostram-se num balé de doçura e poesia.
Entre espirais em movimento
revelando sonhos,
os volumes de terra apresentam-se
qual silhueta de eternas sombras
entre céu e água.
Confundindo, em mágica visão,
o corpo etéreo de diáfana beleza,
move-se no céu feito espelho a refletir sensações.
Num movimento eterno de infinito,
revela sonhares
na sua transparência constante
escondida em meio a ilhas.
Insinua tesouros de Natureza mágica,
ocultos numa bela visão
com gosto de Sol.
Movimento e transparência
num combinado perfeito de sensações,
embriagando com visões,
inebriando em seu perfume suave e puro
de eterna Natureza...
Movimento

Foto: “Sibipiruna”

Azael Bild
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Onça pintada, alguém te pintou?
Pintas camuflam pontos.
Disfarces de peles sedutoras
ou pêlos pintados por pincéis...

Foto: “Onça”

André Bastelli

Camuflagem

Foto: “Aves”

Carlos Cleiton Lopes
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Navego mares de possibilidades
rumo à rotas ignoradas.
Há bússolas celestes nessa trajetória cósmica.
Mapas são traçados.
Da origem, na ancestralidade ao distante venturo.
Ora passado, ora futuro
me deixo guiar pela matriz das possibilidades.
Levada por sentidos
que permitem ver através do corpo
vislumbres de sonhos errantes.
Um ser dual na essência, me espreita qual espectro.
Eu sou... Sou eu.
Brandura de brisa vagando,
vendaval ondulante em agonia.
Partícula ou onda?
Irradio... Enquanto pulso nesse mar de ilusões.
Quintessência
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Um típico rei,
adornado em multicores,
se esconde em plumas que se erguem ao céu.
Cintilando azuis,
confunde as nuvens e engana os anjos.
Um manto invejável cobre o seu corpo
e uma coroa de tantas pontas
esconde desejos solenes num ritual de poder.
Transcende a força e inibe tantos
em sua real beleza.
Com seu porte, graça e majestade.
Um bicho exótico que olha de cima os demais,
me causa dúvidas
em sua semelhança com o racional.
Pavão ou homem?
Duvidar

Foto: “Pavão azul”

José Roberto Bueno
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Ao aproximar-se da fonte,
sedento,
Narciso viu-se refletido.
Vislumbrar a existência dual o apavorou.
... “Decifra-me ou devoro-te.”
Impossível naquele instante compreender
o Bem e o Mal
coabitando em si,
separados por um tênue plano,
o espelho.
Reflexo ou real?
Luz ou sombra?
A profecia se cumpriu e o ego o devorou,
saindo das profundezas...
Reflexo

Foto: “Reflexo”

Silvia Maria de Campos Machado
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Como compreender a essência da vida?
Num tilintar suave da harpa em uma canção
ou quem sabe na lágrima azul,
que se derrama no rosto alvo de minha pequena.
O que importa entender?
Se a emoção que paira em nosso interior
é tão doce como mel na flor
ou suave como a brisa que bate na face,
feito vida.
Carece explicação para os mais belos momentos?
Se os anjos brincam com pincéis,
pintando o arco-íris
ou se minha menina saltita no ar feito libélula.
O que importa entender?
Se a cada dor mais profunda,
segue-se o êxtase de flutuar sobre a vida
qual pássaro-alado rodeando ilhas.
Pairando em sonhos e sacudindo a alma,
essa eterna criança de nossos dias.
Como duvidar da luz da Lua?
Se enquanto entra, branca e pálida, em nossas vidas
faz mover marés,
atormentando os amantes
qual mulher-feiticeira que tudo vê.
Feito sonho brilhante em pensamento,
me levando a crer no infinito,
embriagado de puro vinho dos santos,
rosado e suave em inocência,
como a pureza de ser humano.
Enlevo

Foto: Natureza Viva Caiuby Aymberê Froner Gonçalves
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Foto : “Ariranha”

João Teixeira
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Sentir o ar...
Olhar o ar e perceber a luz do dia, contida no aroma do alvorecer.
Deixar que entre pelas narinas, em forma de alimento sagrado,
visualizando nas entranhas a proeza circular que ele percorre,
quando penetra o nosso corpo,
um cosmograma em movimento.
Beber o ar...
Sorvendo sonhos a se derramar n’alma,
em forma de gotas circulares,
qual moléculas vivas de uma geometria sagrada.
Ver o ar...
Percebê-lo na sutileza do poente, ao cair da noite,
mostrando silhuetas insinuantes a partir do índigo,
pontilhado de estrelas.
Perceber o ar...
Contido no choro da vida, que vem ao mundo em forma de oração.
Rolando na lágrima, milagre da criação.
Adormecer sentindo o ar que gira, girando... girando... girando...
Mandala
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“Quando o espírito começa a discernir, a se desenvolver e
investigar. Quando começa, enfim a beber conhecimentos, que
até então desconhecia, passa a dar valor aquilo que ele próprio
possuía mas que ignorava... Desconhecia.”
Luís de Matos
Codificador da doutrina filosófica Racionalismo Cristão no Brasil

CHACKRA 5
Purificação... A personalidade manifesta-se e mostra-se.
É o momento de brotar e fluir a inspiração latente.
É a manifestação através da palavra.
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“A gente tem pressa, interessa-se por outras coisas, passa de longe e desconhece
a mensagem mágica e criativa escondida numa flor.”
Joan-Josep Tharrats
Artista Plástico

105

QUINTA-FEIRA AZUL
A palavra simboliza a manifestação da inteligência na linguagem,
na Natureza dos seres e na criação contínua do Universo. É o símbolo
mais puro da manifestação do ser que pensa, expressa e comunica.
Todo andarilho atento carrega consigo, em seus sonhos, um
registro emocional de suas contemplações. Conhece a importância das
palavras como sinais deixados, pegadas, impressões, digitais e as utiliza
como alerta, informação ou partilha.
O quinto chakra, como centro da criatividade superior, localizado
na garganta expressa essa atitude, através do depoimento de cada atara,
caminhante ou envolvido de alguma forma com o universo do Parque
Ecológico Municipal “Cid de Almeida Franco”, de Americana.
Quando fazemos nossas viagens diárias ou num envolvimento
profissional com o ambiente do Parque cada sensação é bebida, e as
poções oferecidas no local, saboreadas em goles matando a sede interior.
Como a escrita tem o poder de realizar, além de evocar sensações,
expressar-se através dela é converter as impressões adquiridas em
registros, marcas, imagens no papel, vislumbradas na sutileza da vida
em forma de criação.
Os registros são como símbolos, carregados de afetividade e
dinamismo, fixando-se na consciência coletiva. Transcendendo o
significado. Por isso, cada depoimento contém um sentimento e um
sentido próprios.
Fala-se que a Arte imita a vida, assim como um livro aberto da
Natureza; portanto é necessário ler, não apenas observando cada
elemento por si, mas a relação existente entre eles.
Cada atara que deixou gravado em palavras o seu depoimento
sente que a vida é Arte e está presente em tudo.
Que as palavras e os movimentos se confundem como a silhueta
dos macacos, enroscados nos galhos feito esculturas vivas; no vôo
assimétrico dos paturis, criando formas; no alvo banho das garças,
projetando mandalas sobre o lago; nos pavões abertos em leque,
bailando pela conquista da fêmea; nos jacarés, à sombra do mimetismo
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nos patos mandarins, enfileirados; no ir e vir dos leões, em forma de
caleidoscópio; no festival colorido das araras; no rastro camuflado, do
uivo dos lobos; no ruído do beijo dos tucanos; na sinfonia de pássaros,
durante todo o dia; na doçura loira e extinta do mico-leão; no trabalho
preciso do joão-de-barro; na brincadeira de esconde-esconde da
ariranha; na beleza alongada das formas dos cisnes, alvos e negros,
complementando-se; no movimento quase estático das tartarugas,
guardiãs da longevidade; no dia radiante e no seu complemento, a noite;
na força da vida animal, habitante do parque e no brilho das estrelas.
Fascínio presente na memória inconsciente, quem sabe?!
Reminiscências de um passado longínquo da história humana, ainda
viva no interior de cada andarilho errante... E que pode ser qualquer
coisa, uma figura, uma paisagem ou algo recolhido no momento
oportuno, transformando-se num objeto, numa mensagem ou numa
imagem mágica e desejável, segundo a explicação do artista plástico
Joseph Tharrats quando fala sobre a Arte.
É uma terapia trabalhar aqui, estou no quiosque do Parque há
oito anos. Tem dias que chego com baixo astral, mas o convívio com as
crianças e as pessoas aqui, ajuda a fazer a gente ver a vida de outra
maneira. Gosto de olhar a Natureza brilhando depois da chuva. Ela
dá brilho e traz a vida.
Estou sempre descobrindo coisas novas. É uma experiência de
vida. Eu não sabia, por exemplo, que os macaquinhos mamavam.
Quando fiquei sabendo através das crianças, fui direto ao veterinário
perguntar se era verdade. Ele me disse que eu mesma descobrisse,
observando nas ilhas, com os meus próprios olhos. Eu nunca vou
esquecer! Cada dia é uma nova descoberta.
Nerita Gonçalves
Prestadora de Serviço do Fundo Social

A cidade hoje é muito poluída, o ar é pesado e o barulho incomoda.
Considero o Parque um refúgio. Tenho a impressão, quando estou
aqui, de estar longe do ruído e da agitação da cidade. Aqui, eu e a
Giulia, minha filha, nos tranqüilizamos. Ela já sabe quando vem e
gosta. O som dos animais que ouvimos aqui, traz muita serenidade.
Percebo que todas as pessoas que caminham aqui, entram no clima, é
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contagiante. Ou quem sabe a vibração seja a mesma?!
É como se todos viessem com o mesmo objetivo: isso gera uma
harmonia que não encontramos em qualquer lugar.
Freqüento o Parque desde a inauguração, costumava vir fazer
piquenique com a minha família. Hoje trago minha filha de um ano e
meio, que começou a vir ainda na minha barriga, durante a gravidez.
Gostamos muito de estar aqui, além da tranqüilidade conseguimos
fugir da loucura que tornou-se a cidade.
Sílvia Peres Galassi
Advogada

Comecei a caminhar no Parque Ecológico buscando um melhor
condicionamento físico. Surpresas foram acontecendo... Admirar as
árvores, os animais, a beleza das aves, a tranqüilidade da água dos
lagos tornou-se um exercício gratificante.
Percebi que não buscava somente estar em forma fisicamente,
caminhar passou a ter importância, também pelo contato, muito
relaxante, com a paisagem. Busquei o Parque inicialmente, pela minha
saúde, de uma maneira simplista. Encontrei nas caminhadas, um
exercício saudável de bem estar e de bem viver...
Maria Pia Romi Campos
Arquiteta

Estou sempre mexendo com a terra, no meio das plantas. Tem
árvores que eu plantei aqui e agora vejo dando frutos. Fico muito feliz
e os animais também gostam. As cutias adoram as mangas!
Falo dos animais porque são meus companheiros, estão sempre
por perto enquanto trabalho. Gostam de ir na minha frente enquanto
varro, procurando bichinhos para comer, no meio das folhinhas. Os
pavões, os passarinhos, alguns trazem até os filhotes e eu preciso tomar
muito cuidado para não machucá-los com a vassoura.
Gosto muito de trabalhar no Parque, estou aqui há dez anos, não
fico trancado num lugar fechado. As árvores liberam oxigênio e a gente
respira melhor, um ar mais puro. Também acho mais difícil tratar
com gente, prefiro os animais...
Aparecido Fogaça da Silva
Jardineiro do Parque Ecológico
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Há muitas dúvidas entre as pessoas, sobre a verdadeira função de
um zoológico. Algumas consideram um absurdo, manter os animais
em cativeiro, fora do seu habitat natural.
Sem dúvida alguma seria o ideal, que houvessem parques
nacionais suficientes, onde as espécies pudessem viver livres, em
permanente equilíbrio. Mas, são poucos os lugares específicos, as matas
do Brasil, onde os animais possam viver livres e seguros da exploração
humana, cumprindo naturalmente o seu ciclo na Natureza.
Uma das maiores tarefas dos zoológicos é salvar os animais da
extinção, através de meios adequados que possibilitem a reprodução
em cativeiro e a conseqüente preservação. É uma luta constante,
estruturar um Parque para executar essa tarefa, cumprindo todas as
exigências e normas do Ibama (entidade que cuida da preservação do
meio ambiente e recursos naturais renováveis). A presença do Homem,
interferindo na Natureza de maneira drástica, é devastadora. Lutamos
com as exigências burocráticas que dificultam as questões legais, com
o desequilíbrio gerado pela interferência humana ocasionando o
desequilíbrio entre as espécies e com as dificuldades geradas em lidar
com entidades estrangeiras, dificultando a operação de intensificação
na reprodução dos animais.
Atualmente, a maioria das entidades responsáveis pela preservação
dos animais silvestres brasileiros são de capital estrangeiro.
No Estado de São Paulo há por volta de cinqüenta zoológicos
realizando esse trabalho. Estamos entre os mais estruturados para
executar essa tarefa. Ao longo dos quinze anos de existência,
desenvolvemos uma filosofia voltada para a educação ambiental, onde o
trabalho de reprodução das espécies caminhe junto a uma formação e
orientação de profissionais envolvidos com o universo ecológico, criando
uma ideologia que resgate os conceitos ecológicos-culturais de um povo.
É indiscutível que só poderemos conservar a Natureza,
compreendendo a importância da existência de relações estreitas entre
os seres vivos, o próprio Homem e o seu ambiente. Utilizamos o Parque
como uma escola a céu aberto porque acreditamos no caminho da
Educação. Educar para conhecer, conhecer para amar. Sensibilizar e
não mais convencer.Lutar para que os animais e as plantas sejam
mantidos vivos é um dos principais objetivos dos zoológicos. É o mais
fiel exemplo de que todos os seres vivos têm direito a vida e não cabe a
nós, homens, a sua constante exploração.
João Carlos Tancredi
Engenheiro Agrônomo do Parque, desde a sua fundação, em 1984
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Assim como a Filosofia e a Matemática, os historiadores
estabeleceram que a Astronomia é uma das ciências mais antigas da
humanidade. Apesar dela ter nos brindado com inúmeros exemplos de
aplicação de leis físicas universais e sobre os mistérios de nossas origens,
possibilitou ao ser humano uma visão cósmica ampla e complexa. Já
somos capazes de entender o nascimento, a vida e a morte das estrelas
e, com isso, conhecer o passado, o presente e o futuro do nosso planeta.
A cada dia na Terra, pelo menos uma nova espécie de animal,
vegetal, fungo ou qualquer ser vivo deixa de ser conhecida porque foi
extinta por atos de agressão ao meio ambiente. Estamos exterminando
a vida na Terra e abreviando a nossa própria humanidade. Se
vencermos os preconceitos étnicos, religiosos e culturais poderá haver
esperança em zelar pelo restante da vida em nosso planeta. A vida que
esperou bilhões de anos para ser preparada no Sol e outros milhões
para despertar na Terra, vê-se ameaçada pela ganância desenfreada
do ser humano e o desrespeito pela Natureza. No contexto universal de
preservar a vida na Terra a qualquer custo, a Astronomia cumpre uma
função social e ecológica de extrema relevância. É do espaço que
sentimos o quão frágil é o planeta azul. É justamente essa visão espacial
que possibilita uma consciência ecológica válida para todo o planeta.
Nosso próximo século vai depender da atitude de cada um zelar pela
preservação da Natureza.
Nelson A. S. Travnik
Astrônomo dos Observatórios Municipais de Americana e Piracicaba

Eu sempre gostei muito de fazer caminhadas no Parque Ecológico
Municipal de Americana. Esse exercício diário e o contato com a
Natureza despertaram em mim uma vontade de preservá-lo, por tratarse de um lugar onde animais e vegetais vivem em harmonia.
Quando surgiu o Sapeca (Sociedade Amigos do Parque Ecológico
de Americana), uma organização não governamental fundada em 1999,
formada por freqüentadores do Parque, resolvi participar. Juntos
trabalhamos pela preservação e na conscientização da comunidade sobre
a importância do Zoológico e do Jardim Botânico para nossa cidade.
Acredito na importância e necessidade de cada cidadão fazendo a sua
parte em benefício do todo.
Atualmente sou presidente do grupo e juntos realizamos um
trabalho de mobilização da sociedade e iniciativa privada no sentido
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de preservação e melhoria do Parque. Uma tarefa que requer muita
luta em busca de conscientização popular sobre a importância desse
trabalho. Simultaneamente procuramos parcerias junto a profissionais
e empresários empenhados na preservação ambiental, além de
trabalharmos juntos na construção de recintos para alguns animais,
aquisição de novas espécies, lançamento de livros que enfoquem a
ecologia e na luta junto aos órgãos públicos para o desassoreamento do
lago, uma obra imprescindível.
Nos encontramos quinzenalmente no NEA (Núcleo de Educação
Ambiental), no Parque Ecológico, e estamos abertos a população e todos
aqueles que, assim como nós, desejam preservar a Natureza em nossa
cidade, deixando-a como um legado às gerações futuras.
Wangri Scuro
Empresária e presidente do Sapeca

Meu amor pelos animais vem de longe, da infância, quando comecei
a cuidar de passarinhos.
Para ser um tratador é preciso mais do que gostar dos animais. É
preciso muita observação e conhecimento para descobrir o que eles
sentem e o que é melhor para cada um deles. De um dia para o outro
mudam de comportamento, assim como as pessoas, um dia estão mansos
e no outro, de repente, ficam zangados, por isso é importante muita
observação para aprender a respeitá-los.
Eles não gostam que invadam o seu espaço, é o instinto animal,
principalmente quando estão com filhotes. Precisamos compreender isso...
Aprendi muito com o comportamento dos animais, no começo eu trouxe
comigo um pouquinho de experiência e muita vontade de saber mais. Não
foi difícil, o curso dado aqui no Parque e o convívio com os bichos me
ensinaram muitas coisas e, a cada dia, aprendo um pouco mais.
Gosto tanto daqui que às vezes penso que não suportaria me
aposentar e ficar longe desse trabalho. Sinto que aqui é o meu lugar
porque faço o que gosto. Cada um dos animais é como um amigo para
mim. Meu horário de entrada é sete horas da manhã mas, logo após
às seis horas já estou por aqui para tomar o meu cafezinho, sentado ao
lado do viveiro dos pássaros, na entrada da “quarentena”. As vezes
chego, cheio de problemas, mas basta eu me sentar e ouvir o canto deles
que os problemas ficam pequenininhos.
Tenho muitos “causos” interessantes que aconteceram nesse tempo
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de trabalho: o macaco aranha que até hoje é zangado comigo porque eu
me aproximei muito dele na época em que a fêmea estava prenha. Eu
tinha que impedir que eles fugissem durante uma obra no recinto e
quando a gente se aproxima demais do território deles, ficam
aborrecidos e cuidadosos com a família, não deixando ninguém se
aproximar. Os primatas são assim, muito cuidadosos com a família,
tão unidos que chegam a carregar e cuidar dos filhotes mesmo que não
sejam os pais, basta ser um parente, até sendo solteiro.
Outra vez foi o urubu-rei que me bicou porque estava chocando
e eu não sabia. Havia voltado de férias e me aproximei demais do
ninho dele. Precisamos entender que eles não gostam que invadam
o seu território.
Existe também a saudade dos animais que vão embora para outros
zoológicos. Até hoje me lembro com carinho do Chiquinho (um macaco
lavador de roupa) que foi levado para a Bahia com o seu bando. Ele
pegava um saco plástico, lavava e batia como se fosse uma lavadeira na
beira do rio. Ô macaquinho inteligente!!! Eu nunca tinha visto nada
igual, se fosse brigar com outro, imediatamente pegava um pau para se
defender. Ele pegava as frutas que caíam no lago, puxando com um
galho de coqueiro como se estivesse pescando e para não cair na água,
enrolava o rabinho num tronco. O Chiquinho deixou muitas saudades...
São muitos os animais: a macaquinha Sacha que nasceu aqui no
Parque e foi criada pela veterinária Amanda Capozzi Polat Tancredi; o
Apingorá, o gato do mato mais manso que já conheci; a maritaca que viveu
22 anos presa e tem medo de ser livre.
São muitas histórias e tantos amigos, é muito bom lembrar... Ah! O
meu nome é Antônio Codogno Filho mas todos me chamam de Codogno.
Antônio Codogno Filho
Tratador de Animais do Parque Ecológico de Americana

Em nenhum outro lugar de nosso país (quiçá de todo o mundo!)
podemos ver as belezas da Natureza e as maravilhas celestiais tão bem
relacionadas. Americana tem essa condição e a maior parte de sua
população desconhece, preferindo ficar em casa assistindo o lixo
televisivo jogado gratuitamente nos lares todos os dias.
Poucas pessoas conseguem parar um minuto sequer para admirar
as belezas oferecidas gratuitamente pela Natureza. Raramente podemos
ver alguém se emocionar olhando uma flor, uma árvore, um animal, a
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Lua ou uma estrela. Embora poucos saibam da existência de tudo isso
no Parque Ecológico de Americana há quem ainda sinta emoção diante
dessa visão e para essas pessoas, a vida certamente tem mais valor...
Pensassem e agissem de igual forma outras localidades, melhores
seriam as perspectivas que a médio/longo prazo beneficiariam esse nosso
povo, tão carente não apenas de “pão de corpo” mas sobretudo de “pão
de espírito”.
Apesar da quantitativa evolução científica e tecnológica, a raça
humana, ainda não entendeu a importância de nosso planeta e sua
relação com o Universo. Agimos exatamente como um cachorro que
entra na igreja porque a porta está aberta. Comportando-se como
pessoas que passam por bosques maravilhosos e nele só vêem lenha
para fogueira.
Aproximadamente 90% de todas as espécies que já viveram na face
da Terra estão extintas e nada garante que a nossa seja uma exceção.
Com efeito, muitos acreditam que ao permitir que nosso desenvolvimento
tecnológico ultrapasse tanto o psicológico, estamos fazendo com que o
Homo Sapiens seja uma das espécies de duração mais curta já existente.
Mesmo que a humanidade consiga resolver problemas
potencialmente fatais como a explosão demográfica, a utilização
excessiva de recursos naturais limitados e a proliferação das armas
nucleares quais serão nossas perspectivas a longo prazo? Com certeza,
nada animadoras.
Apesar de tudo isso, às vezes o Universo parece conspirar a nosso
favor como se o Cosmo tivesse pena de nós. Nenhum outro animal
comportou-se de tal forma, sujando o prato em que comeu ou come.
Apenas nós destruímos, dia a dia, nossa própria morada.
Terremotos, vulcões, maremotos e tornados são apenas um pequeno
aviso da Natureza, diante de tanto desrespeito. Coisas piores poderão
acontecer se continuarmos a ferir tão brutalmente a pele de nosso
planeta, esquecendo que habitamos um corpo vivo.
As pessoas, desconhecem as mais elementares noções de Ecologia
e Astronomia e não fazem idéia de quão importante é a relação entre
essas duas ciências. Somos parte do Universo. Vivemos no céu e a ele
pertencemos. Não somos melhores, nem piores que os outros seres que
coabitam a Terra.
Somos verdadeiros inquilinos de nosso planeta e um dia, quem
sabe, poderemos receber um aviso de despejo. Se realmente acontecer
isso, seremos os únicos culpados.
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É importante que façamos algo pela Terra e por nós mesmos. Os
frutos do amanhã devem ser semeados agora e somente quem vive um
passo a frente é capaz de plantar carvalhos.
Carlos H. A. Andrade
Astrônomo do Observatório Municipal de Americana (OMA)

Considero-me privilegiada por trabalhar com a Natureza. É muito
gratificante apreciar a riqueza de espécies vegetais e animais,
proporcionando-nos diariamente um novo aprendizado. Seja
consultando livros, conversando com visitantes ou trabalhando junto
a jardineiros e tratadores de animais, aprendemos com suas
experiências que o respeito é a base de tudo.
O Parque Ecológico Municipal de Americana, em seus 120 mil
metros quadrados, apresenta uma grande diversidade de espécies
vegetais. Mesmo não sendo uma área de mata nativa, muitas de nossas
árvores são brasileiras. Além do paisagismo atuam como banco de
sementes e contribuem para abrigo e alimentação das aves urbanas
que encontram aqui no Parque um refúgio para sua sobrevivência.
Em nosso espaço todas as plantas e animais merecem uma atenção
especial. As árvores nos transmitem uma energia exuberante, muitas
delas perdem suas folhas no outono para voltarem renovadas, com suas
flores e frutas, servindo de alimento para pássaros e insetos. É uma
experiência de encher a alma. Algumas pessoas reclamam da ociosidade
de apreciar a vida a passar mas esquecem de observar que o mundo
oferece uma profusão de cores e formas, podendo ser percebido com um
simples olhar pela janela.
É gratificante observar no olhar das crianças, após uma palestra,
a vontade de buscar uma vida melhor e descobrir que a Natureza faz
parte dessa busca. Aqui fiz bons amigos em meio ao respeito pela
Natureza e cada um de nós deseja deixar essa herança aos filhos e a
todas as crianças que podemos ensinar sobre a importância do parque.
Rita Cristina Marino Wanderico
Bióloga do Parque Ecológico de Americana

Acredito muito no que faço. O trabalho com os animais é muito
gratificante, mas exige muito da gente. A princípio pode-se ter uma
visão errada, parecendo para os menos atentos que é muito fácil manter
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animais presos e alimentá-los. Na verdade, é imprescindível que se
crie a partir dessa situação a capacidade de estar sempre alerta. Nós
precisamos ler em seus olhos as suas necessidades. E isso é um
privilégio. Certa vez um amigo me disse: “A gente aprende a falar a
língua dos olhos, a fazer coisas que as pessoas que falam com a boca
tem medo de fazer”. Se isso é verdade, aprendi com os animais. É
uma espécie de feitiço. Aprendemos muito com eles, desde a necessidade
do respeito com o outro, até o papel que cada um tem dentro do seu
meio ambiente. E partindo desta descoberta é impossível carregarmos
esses conhecimentos sem sentir uma imensa necessidade de dividir com
as outras pessoas, mostrar a elas o quanto vale entender o valor subjetivo
de um comportamento animal e o real significado disso na nossa vida.
Trabalhar no Parque Ecológico sempre foi um prazer. Essa área é
muito agradável e um reduto para pensar e aprender. É preciso ter
olhos sensíveis para compreender essa função dos zoológicos. Não
mantemos animais em cativeiro por capricho. Eles têm uma função
muito importante nos dias de hoje. Talvez nos levem a entender um
mundo que outrora foi mais sereno, onde o homem tinha um papel de
convivente e não de dominador.
Nós precisamos ser mais solidários, não somente com os nossos
semelhantes, mas com a terra, a água, as plantas, os animais. A
admiração pelas áreas naturais, todos os seus componentes e as infinitas
relações que acontecem ali, deveria fazer parte da vida das pessoas.
São lugares mágicos, de onde nunca sabemos qual será a próxima lição.
Sílvia Maria de Campos Machado
Bióloga no Parque Ecológico desde 1986

Há uma razão muito especial que me traz ao Parque três vezes por
semana, religiosamente. Nesse dia largo tudo o que estiver fazendo e
venho visitar a Sacha, a macaquinha órfã, que adotei com carinho no
dia em que minha filha Amanda, veterinária do Parque, a trouxe para
casa pela primeira vez. Acompanhei de perto todas as etapas do seu
desenvolvimento: a carência materna, as mamadeiras e fraldas, os
primeiros passos, as peraltices e a manifestação dos seus sentimentos.
Durante seis meses ela vinha para minha casa todos os dias no final
da tarde, dormia, e voltava ao Parque na manhã seguinte.
Por alguma razão muito especial esse processo ocorreu, num
momento da minha vida, em que eu estava tão frágil, extremamente
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sensível e deprimida. Um momento onde eu questionava com
freqüência: - O que eu sou? Que mundo é esse que vivemos? Qual o
verdadeiro sentido da vida?
E a Sacha, a macaquinha, frágil e delicada, estava ao meu lado
sem me pedir nada. Me impressionava o seu olhar, a sua maneira
carinhosa de ser e como era capaz de perceber exatamente o que eu
estava sentindo. Houve um dia em que chorei e ela, carinhosamente,
lambeu a minha lágrima, num gesto inesquecível... Aprendemos muito
uma com a outra, eu a tratava instintivamente como uma criança,
lembrando-me com freqüência a época em que meus três filhos, hoje
adultos, eram pequeninos. Cada um deles vivenciou comigo essa ligação
tão forte criada entre nossa família e a Sacha, hoje com 1 ano e 2 meses.
O meu carinho pelos animais surgiu quando eu ainda era criança
e costumava trazer para casa os gatinhos doentes que encontrava pelo
caminho; uma atitude repetida por meus filhos. Hoje, em nossa casa,
temos gatos, cachorro, tartaruga e um louro, mas sentimos falta da
Sacha. De alguma maneira ela faz parte da minha família e da minha
história. Aconteça o que acontecer, há um vínculo maternal que nos
une, indestrutível...
Hoje, quando a visito no Parque e sou recebida por ela com o seu
carinho habitual, mostrando-me todas as peraltices aprendidas e
demonstrando a mesma gratidão de sempre, não tenho dúvidas sobre
a importância dos animais na vida dos seres humanos. Eles nos dão
uma lição de vida e de amor... Esse sentimento tão esquecido e, às vezes,
até ignorado entre nós, os humanos.
Sandra Capozzi
Professora

Levava uma vida sedentária. Pesava 96 quilos.
Terminei a Faculdade de Direito em 1982 e fiz inscrição para o
concurso de Delegado de Polícia. Uma das provas era a de avaliação
física do candidato e, entre outras modalidades, havia corrida, na qual
o pretendente devia correr dois mil metros em doze minutos. Comecei
a treinar e após um ano consegui realizar a prova, além de ter
emagrecido dez quilos.
A partir daí tomei gosto pela caminhada e a faço até hoje.
A princípio, no Centro Cívico de Americana e nos últimos dez anos,
no Parque Ecológico.
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Caminho quase todos os dias. Gosto de caminhar sozinho, pois
cada pessoa tem um ritmo e um atrapalha o do outro. Quando caminho
tenho oportunidade de colocar meus pensamentos em ordem, refletir,
pensar e recarregar as baterias para enfrentar a vida profissional, que
é sobremaneira estressante.
Outrossim, o Parque Ecológico é o local ideal para caminhar, possui
muita vegetação e o ar é realmente puro.
A caminhada auxilia a boa respiração e a circulação do sangue,
porém não emagrece, como muitos pensam.
A caminhada tornou-se o meu “hobby” e a minha vida é muito
mais saudável.
Esse preparo físico da caminhada diária ensejou que realizasse
nestes últimos anos, na Semana Santa, a caminhada até Bom Jesus de
Pirapora, cerca de 120 quilômetros, percorridos em três dias.
Nelson Benoti
Delegado de Polícia

Sabe aquela manhã trespassada de claridade aquecida de sol, que
você acorda e sente o ar fresco a lhe despertar?
Pois são assim as manhãs que me inspiram às caminhadas.
Gosto de chegar ao Parque Ecológico por volta das nove horas da
manhã. Entro elevando o olhar para o céu, permitindo-me ser invadida
por luzes e azuis que amplificam minha visão e relaxam mente e corpo.
Sinto-me plena: preparada para a leveza desse exercício prazeroso.
Percorro o circuito que contorna o Parque, ao menos três vezes:
passos acelerados, respiração profunda e ritmada.
Os olhos percorrem árvores, pássaros, lagos, fixam-se no verde
envolvente que se espalha por todos os lados.
O rugir dos leões, à espera de comida, transporta-nos para outra
realidade. A vida selvagem mostra sua vitalidade e força nas panteras
avistadas, passos adiante.
A tangência sutil dos raios solares: energia para o corpo; o cheiro
de eucalipto em meio às cotias e pavões: belezas com toque de bucólica
inocência. E o que dizer das muitas crianças risonhas, excitadas, que
fervilham ao nosso lado, perpassando-nos como onda do mar,
espalhando sobre nós um entusiasmo radiante?
E você, já caminhou pelo Parque? O que sentiu? O que pensou?
Independente da reação que se tem, o que importa é que o ganho sempre
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está presente.
Veja bem, ao ter contato com a luminosidade que lá se encontra,
de forma singular, em meio ao ar limpo e úmido, você terá sua
glândula pineal ativada e as chances de depressão diminuídas. É
provado que a quantidade de luz natural do ambiente está associada
ao bem estar emocional.
Inspirando e expirando o ar calmamente, você trocará as impurezas
do sangue, oxigenará a mente, estimulará a produção de serotonina,
hormônio responsável, entre outras coisas, pela alegria de viver, bom
humor e disposição.
Dessa forma seus problemas perderão intensidade e você passará a
enxergar detalhes da vida que muitas vezes não tinha tempo para observar.
Ao caminhar perceba quantos presentes a Natureza lhe oferece:
o perfume de flores coloridas, delicadezas comoventes, a festa das
garças em busca de peixes; a elegância dos lobos-guará; a imponência
das onças... Fique descalço, pise a grama úmida, descarregue sua
energia negativa.
A sincronicidade dos passos aquieta a mente, as cores ao seu redor
emitem freqüências que estimulam o sistema nervoso, regeneram células
e causam um fortalecimento do sistema imunológico.
A incidência dos raios de sol sobre a pele, ativam a produção de
vitamina D, contribuindo para a fixação corpórea de cálcio, fortalecendo
os ossos.
E ao fugir da poluição sonora e do concreto você poderá sentir-se
mais calmo, centrado em si mesmo. O verde é fundamental para o
equilíbrio psíquico.
Permita-se essa oportunidade, comece bem o seu dia!
Ana Maria Volpato Jensen
Bióloga
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“Alguma coisa precisa ser feita para que as pessoas queiram
investigar profundamente o crescimento psicológico e espiritual.
Esse crescimento ajuda os indivíduos a se libertarem da insegurança
e da dependência dos outros que bloqueiam o amor puro...”
Deborah Rozman
Psicóloga, Consultora Educacional,
autora do livro “Meditando com Crianças”

CHACKRA 6
Quando as experiências são colhidas e vividas,
é possível voar sobre opções e tocá-las...
Há um sentido filtrado pela razão e a emoção.
Um comando brota do cerne.
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“Uma nuvem não sabe por que se move em tal direção e em tal velocidade, sente
um impulso... É para este lugar que devo ir agora. Mas o céu sabe os motivos e
desenhos por trás de todas as nuvens, e você também saberá, quando se erguer o
suficiente para ver além dos horizontes...”
Richard Bach
Aviador, escritor autor do livro “Ilusões”, entre outros
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SEXTA-FEIRA BRANCA
Caminhar no Parque Ecológico, além dos benefícios ao corpo,
aproxima as pessoas de suas origens, resgatando hábitos existentes
num passado nômade. Um período onde o Homem e a Natureza
comungavam em harmonia.
A sintonia adquirida, enquanto caminhamos sobre a terra, resgata
um exercício de observação, encarregado de aguçar os órgãos dos
sentidos. Os ouvidos filtram os ruídos mais sutis; as menores imagens
são melhor apreciadas; os odores, naturalmente diferenciados e o corpo
passa a ser melhor observado e sentido em suas pulsações. Nesse
processo, a essência humana, naturalmente estimulada, permite que
uma harmonia aflore, favorecendo um sentimento de equilíbrio
coletivo, habitante no interior de cada criatura.
A boa administração da energia circulando no corpo é o maior
objetivo hoje, entre as pessoas, e a saúde, o maior bem. Quando comecei
a caminhar diariamente percebi que escapar da inércia e da inatividade
física é fundamental para o equilíbrio humano, obtido quando força
(espírito) e matéria (corpo físico) estão em harmonia.
O sexto chakra, mestre do comando, é o centro da vontade que
impulsiona o ser ao movimento. Quando ativado, fomenta ao caminhante
a necessidade de criação de recursos, que possibilitam esse equilíbrio
com o Universo. A caminhada, comprovadamente, traz benefícios à
saúde do corpo e da mente. Enquanto caminhamos o organismo libera
uma substância, a endorfina, cuja principal ação é o antiestresse.
Segundo Al Chung-liang Huang, mestre de T’ai Chi quando a
gravidade age sobre os corpos, é necessário entrar em sintonia com
ela. Não é preciso ser forte nem fraco, lutando contra ela. É necessário
aprender a ser flexível ao ambiente que o rodeia, interagindo com ele.
O contato realizado entre os pés e o chão, em forma de massagem,
permite que o músculo da perna, a panturrilha, considerada como um
“coração periférico”, estimule a circulação sangüínea dos pés ao coração.
O “coração real” encarrega-se, então, de conduzir o sangue aos
pulmões, permitindo melhor oxigenação a todos os órgãos.
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O sincronismo entre os dois “corações” pulsando em harmonia,
obtido através da caminhada, permite que a circulação sangüínea em
todos os órgãos favoreça o equilíbrio orgânico e mental.
É muito importante que essa atividade seja feita num lugar, que
além do prazer de abraçar a Natureza, permita a respiração de um ar
com qualidade. Como a respiração é uma prática de limpeza corporal
e energética, é necessário termos em mente que a profundidade da
respiração afeta a intensidade dos sentimentos. Quanto melhor
respirarmos maior será nossa saúde, a capacidade intuitiva, a
serenidade e paz interior.
O ato de caminhar, funcionando como um exercício respiratório,
age sobre o pulmão e o coração, órgãos conhecidos na Medicina chinesa
como sede da tristeza e ansiedade, respectivamente. Caminhando
conseguimos melhorar os dois sintomas: ansiedade e tristeza, tão
presentes no dia-a-dia da vida moderna. Conhecendo nossas energias e
fraquezas aprendemos a observar os sinais que o nosso corpo nos envia.
As concepções da medicina chinesa, segundo o Dr. Ysao Yamamura,
médico do Centro de Pesquisa e Estudo da Medicina Chinesa, são
derivadas da filosofia chinesa, baseada nas leis do Universo e na
natureza, refletindo a integração do Homem ao meio-ambiente e deste
com a fisiologia do corpo humano.
O exercício de caminhar, além de propiciar uma maior observação
do próprio corpo, também favorece uma melhor percepção do ambiente
em nossa volta. Ao observarmos a Natureza, começamos a perceber
que tudo tem seu próprio movimento. É possível sentir a integração
com o Cosmo a partir da percepção do nosso pulsar, principalmente
quando existe uma “intenção” no caminhar. É o momento em que o
atara passa a fazer parte do Parque, assim como os animais, as árvores,
o lago, as pedras, os astros e os outros passantes. De alguma maneira
todos se harmonizam, sem esforço deliberado: é um processo natural,
uma sensação de expansão que cresce, sai do nosso corpo e caminha
para o bairro, a cidade, o país, o planeta. Enfim, para o Universo inteiro...
Nesse momento entendemos o que é fazer parte dessa enorme
teia cósmica, como um fio a tecer um manto, capaz de com essa
harmonia agasalhar e proteger povos, raças e nações.
Conforme Al Chung-liang Huang, o processo básico no movimento
é uma sensação de tornar presente, uma sensação de ser. Com essa
intenção os poemas deixam transparecer as sensações vividas ao longo
das caminhadas.
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Atara é o andarilho errante, escondido em nós, feito lobo.
Habitante das matas, essência dos antepassados,
num caminhar permanente atrás dos sonhos, em busca da luz.
Guiado pelas estrelas,
desloca-se em busca de respostas, instigado pelos porquês,
elixir da razão.
Graças à poção alquímica de orvalho, a evolução se faz,
numa força motriz de buscas incessantes.
Errante, assim como os planetas,
orbita em torno do Sol, sugando goles da Estrela-Mãe,
seguindo o seu caminhar, cumprindo seu ciclo vital.
Embalado pelo som da canção,
que move o mundo,
o guerreiro andante busca luz própria,
até lumiar, tornando-se puro e brilhante feito ouro.
Atara

Sinto meus sonhos tocados em harpas, feito brisa mansa
percorrendo todo o meu corpo, dedilhando ruídos.
Os sons doces umedecem meus lábios com suavidade,
encantando minhas manhãs e confundindo sentidos.
Acordo mansa percorrendo caminhos, descalça,
percebendo no chão o abrigo seguro do meu despertar.
Enlevo, quem sabe?!
Me acompanha todo dia caminhando lado a lado.
Comungando dúvidas e consumindo desejos
numa harmonia constante de ruídos tão próprios do dia-a-dia.
Cheiros suaves, brisas com matizes acalantam
tocando de leve meu corpo sem me deixar desistir.
Caminho, procurando sendas enquanto sonho...
Sensações
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Em todas as trilhas até hoje percorridas,
nada me passou que eu não pensasse
e tudo o que vivi foi por amor.
Da dor sufocada dos crescimentos
ao maior prazer, nas paixões vivenciadas.
E, foram tantas!
Tudo o que colhi em cada rumo
serviu de fio para tecer o ninho.
Nele afagar minha família,
doce fruto, descoberto na jornada.
E, que doçura!
Cultivei para as sementes, o mel mais puro,
sorvido num trilhar solitário.
A Natureza, o meu início,
e, quantos caminhos!
Tantos sonhos escondidos no cerne,
fortalecido, por tantos caminhares.
E ainda há tanto chão!
Viandante
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Eu vi o amor presente entre as árvores,
assimetricamente,
se completando em harmonia.
As altas a vislumbrar o céu,
as baixas a tocar a terra;
floridas, frutíferas, folhidas.
Flor-essência, fruta-matéria, folha-luz.
Senti o amor presente
em seus movimentos vivos e suaves a emanar aromas.
Perto e longe
da água estavam os troncos,
sem medo algum dessa distância.
Há neles a confiança na existência.
Eu vi o amor presente
no silêncio das águas calmas,
cumprindo a missão maior
de dar de beber à vida;
de nutrir a terra com seu líquido precioso e bom,
enquanto vitórias-régias voadoras se lançavam ao ar,
como libélulas cor-de-rosa,
buscando a luz de encontro ao céu
numa agonia singular de vislumbrar a existência.
Eu vi o amor presente
na simetria dos eucaliptos iguais, irmãos.
O sol que os aquecia
banhava a todos inteiramente,
sem hierarquia ou poder!
Sem diferença.
Uma profusa união
no aroma de um único perfume,
vibrando na mesma sintonia,
olhando na mesma direção.
Seguindo a mesma trilha
com o vento a balançar as folhas.
A mesma terra a nutrir cada essência
e um único céu,
azulando todos os cenários.
A mesma centelha de luz geradora que cria
faz a todos, semelhantes e únicos...
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Eu vi o amor presente
no silêncio sereno do avestruz,
meditando entre o verde profundo,
em variações sutis nas tonalidades.
Sua serenidade me fez viajar
entre seus movimentos,
me levando ao seu habitat de terra e pó,
que circunda a África,
num balé sincronizado,
de forma e velocidade.
Não há diferença entre as nações.
Ali estava ela, estática,
a contemplar no infinito da sabedoria universal,
um sonho do passado,
irracional ou transcendente.
Senti o amor presente
nas pessoas que caminhavam
de mãos dadas com a Natureza,
nos meus pés fincados na terra,
enquanto o coração saltitava em busca do céu,
acima dos meus ombros.
Toquei o fio que liga a Terra ao Céu
movendo a vida.
Busquei na minha essência,
a comunhão com essa força,
utilizando o que ela oferece de melhor!
Questionei a racionalidade humana.
Agradeci a cada folhinha seca,
o seu estalido.
Cada um contém, em sua simplicidade
a centelha da vida,
a consciência da ligação
de tudo que há no Universo,
a irmandade,
a lição de vida do amor incondicional,
que até então
eu julgava não sentir...
Andanças
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Reverencio este lugar como a um templo.
Percorro suas alamedas comungando aromas e
bebendo seu orvalho, todas as manhãs.
Movida pelo cântico dos pássaros,
a canção mais doce que já conheci,
medito sob os eucaliptos
ao final de voltas completas.
Num ritual de rotina e buscas,
compartilho com a sabedoria dos animais
em sua simplicidade diante da vida.
Profundos conhecedores da Natureza,
num pacto de equilíbrio diante da existência.
O traçado é único e as escolhas, tantas.
Me distancio do início da jornada,
conforme o caminho vai se desenhando
e criando formas.
Percebo a sutileza do lugar
entre ninhos,
bocejos e uivos escondidos nos galhos ou folhas
em degradês esverdeados,
vertentes
a verdejar em verdes,
em ver...
Pura impressão
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Sinto nos signos sábios da minha sina,
a transparência dos suores que rolam
soltos na face seca.
Sob céus em selvas sós,
num sentir carente de ser...
Sonho imagens soltas e dispersas
no limitar de sensações,
sofridas e chorosas.
Bebo sons no solitário sentir,
caindo em soltos sussurros...
Vejo espaços vastos e vazios
varridos do vento morno,
no amanhecer volúvel.
Vagando venho vindo,
vagando envolta em véus...
Viajo em vários mundos e vidas,
voltando em vão
entre vultos errantes.
No meu vagar vejo a vida
e no viver me vejo em vão...
Falando em fatos e fazendo versos,
fujo às formas
forçando cenários.
Flertando falas, rolando frases,
num refazer de fases e feitos...
No éter
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A água me comove em seu silêncio visual.
Aquieta, acalma e se repete sem cansaço.
Círculos sutis se vão e se perdem no acalanto,
num ir e vir de suavidade...
Olhando atenta
visualizo a reprodução do universo
em seu espelho mágico,
refletindo tantos verdes,
tantas garças,
tantos pássaros e tantas nuvens,
num movimento sutil de pulsações.
Os galhos se tocam e se amam em pleno ar,
movidos pelo vento
comungando sensações...
Sementes planam e se atiram distante,
enquanto pássaros viajam para longe,
com as sementes no bico,
multiplicando árvores em tantos lugares.
Deve haver alguma razão
para tamanha sabedoria.
Reprodução
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Qual o melhor caminho,
o menos tortuoso,
o mais simples
ou o mais seguro?
Não importa o ciclo.
Queimam-se etapas qual fruto verde,
colhido antes do tempo.
Gente semeia vento, gera conflitos e apodrece
antes da hora
sem conhecer a alquimia.
Reflete em máscara um mimetismo disfarçado!
Disfarce escondendo essência...
Razão ou reação natural?
Assim como a razão
a relação também fica podre
quando as lutas revelam vaidades.
Estranha racionalidade!
Não esperam as estações,
embotam nas entranhas
sentindo a falta do Sol que alumia...
As lutas pela matéria que pertence ao Cosmo
impedem a evolução.
De quem?
De ninguém, não há dono e tantos são os danos...
- De quem é a Terra?
Bradou um dia, um primitivo.
Trajetória
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Os ciprestes dividem o intimismo do lá fora,
em alamedas a delinear limites.
Enquanto caminhamos,
embriagados do aroma sutil e sereno
em despretensão,
descobrimos cenários.
As árvores,
galho a galho em seu trançado,
escondem a visão citadina do ruído,
protegendo a Natureza e seus animais,
num ninho amado que esconde a cria.
Limite e revelação ao mesmo tempo,
nos convidam a desvendar sutilezas.
Enquanto circulamos ruelas curvas,
escondendo paisagens,
os sonhos continuam lá fora.
Esconderijo
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Percorrendo a alameda dos eucaliptos
vislumbro as garças que se banham nuas
em sua brandura, cintilando visões.
Circulando ruelas,
visualizo, embevecida, uma tela viva,
pintura da Natureza.
Arte e emoção,
num giro de 380 graus de movimento puro,
observo os paturis em formação,
num vôo perfeito de sincronismo e precisão.
Na movimentação da paisagem ondulante
e do amor explícito,
expressão dos primatas em suas ilhas,
observo a emoção do afago,
no filhote-cria.
Emoldurando sensações,
sombras aladas de aves enfileiradas
no espelho d’água,
dançam no azul.
Quem assinaria essa tela?
O Homem-alma com seus olhos cerrados
a idealizar miragens...
Personagem-anônimo
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Quem um dia revelou a arte das profundezas do mar num olhar
sutil, onde a íris vislumbra belezas ocultas, só pode ser um marino.
Tecendo as redes sutis do conhecimento, desvendando lugares que o
Homem jamais imaginou, só um marinheiro de personalidade inquietante
poderia ir tão longe. Ora na companhia solitária das anêmonas
desvendando a beleza suave e própria das flores-de-pedra. Ora na
velocidade ondulante dos golfinhos brincalhões a rolar pelas águas.
Sintonia com o mar, era o fascínio,na movimentação leve, que as
profundezas proporcionam onde não existe o medo do tempo e nem a
necessidade da luz. Templo dos pacientes e apaixonados pela vida...
Local que abriga revelações do Universo.
Quanto mais fundo foi, mais penetrou no azul, numa suavidade e
maciez gravitacionais impedidas de pressa.
Só os serenos,dotados de olhos no coração, podem ver a beleza
escondida nas formas minúsculas ocultas no mar. Só conhece o mar
quem possui a paciência do ancião e a ousadia dos pequeninos.
Quem partilha com os sábios a beleza dos corais, obra prima da
Arte universal, movimento de luz e cor a ondular-se etérea...
Só um homem de alma sensível, pôde percorrer mundos diversos
e raças distintas comungando com eles a consciência de que o mar que
banha a todos é o mesmo.
Da África ao Alasca.
Havia de ser o Calipso, música improvisada de um povo, que
sempre amou o mar o veículo de um atara que percorreu os três oceanos,
numa trilogia de força, amizade pela paz e indianismo. Atlântico,
Pacífico e Índico.
Imensidão azul que o homem batizou, mas que tem como berço a
mesma alcova que lhe serve de túmulo.
Nem começo nem fim, sem escafandro para ir ao fundo do azul,
partilhar os tesouros vivos do mundo de Netuno, o marinheiroandarilho, amigo de Anfidrite e Tritão hoje percorre as profundezas
do mar, banhado em luz.
Viajando no tempo e espaço que desejar tem sua rota favorita,
com certeza, trilhada no mar no imenso azul.
Tributo à Jacques Cousteau
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“Há uma projeção geométrica do mundo chamada mandala.
Trata-se do mundo reduzido ao seu esquema essencial, onde o
refluxo das experiências da mente, através da concentração,
reencontram a unidade da consciência. O princípio ideal das
coisas é um ponto luminoso na consciência...”
Giuseppe Tucci

CHACKRA 7
O Lótus de mil pétalas...
O começo da jornada do ser para seu estado mais alto de ser.
Centro da consciência cósmica,
unidade com todas as coisas e com o Ser Maior.
Bondade e amor para com tudo...
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“Existem leis da Natureza que governam a sociedade humana, leis semelhantes às
que governam o universo físico. Nelas os indivíduos humanos se estabilizariam numa
sociedade, num estado de Natureza.
Essas leis naturais incluem a liberdade e a igualdade entre todos os indivíduos, assim
como o direito à propriedade, representado pelos frutos do trabalho de cada um.”
John Lucke
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SÁBADO DOURADO
As flores de lótus, assim como as ninféias e as vitórias-régias,
pertencem à mesma família das ninfáceas e vivem nos dois
hemisférios (Norte e Sul). Nascem, crescem e morrem num fluxo
contínuo, germinando silenciosas debaixo d’água, emergindo de
repente para florescer.
Cercadas de simbolismo entre os diferentes povos do mundo, são
inúmeros os mitos relacionados a essa flor.
No Egito, representava o Sol, num diário abrir e fechar, indicando
pureza e Natureza divina, simulando a vida eterna. Na Índia, o Deus
da criação nasceu de uma de suas flores, emitindo uma luz tão brilhante
como dez mil sóis. No Brasil, entre os índios Mundurukus, que vivem
às margens do rio Tapajós e seus afluentes, no Estado do Pará, é
conhecida através de uma lenda como a “estrela dos lagos”.
Conta a lenda que Mumuru, uma jovem e bela índia, sentia um
forte desejo de transformar-se em uma estrela. Um dia, encantada
com a imagem da Lua, refletida na água, foi atraída para dentro do
lago, transformando-se numa bela vitória-régia, chamada Mumuru.
Sua flor se abre à meia noite e com o formato de estrela, enfeita os
lagos todas as noites, com sua beleza e perfume.
Não é em vão, quando olhamos para o céu, em contato com o
Universo celeste, um sentimento especial de amor e transcendência
(unidade, verdade e bondade) brota, tal qual uma flor de lótus.
Enquanto ouvimos estrelas...
Segundo Jung, o sonho é uma expressão específica do inconsciente,
que assim como o lótus, também nasce das escuras profundezas da
mente para formar uma importante parte da nossa consciência. Como
o inconsciente é um depositário do passado e também um receptáculo
do germe de idéias e situações psíquicas futuras, devemos dar mais
atenção aos nossos sonhos, chegando a um maior entendimento de
quem realmente somos nós.
O sétimo chakra é o centro da consciência cósmica que desperta
no ser toda a sua plenitude. Está localizado no alto da cabeça e é
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conhecido como “ponto de entrada da alma”. É o estágio humano
sonhado por todos, onde o ser chega a compreensão e percepção diretas
de tudo, sentindo a unidade com todas as coisas...
O objetivo de viajar pelos chakras permite ao andarilho descobrir
que é como uma célula, fazendo parte do corpo precioso e perfeito que
é o planeta Terra. Sentindo o desejo de compreensão de sua verdadeira
história nessa trajetória, que é a vida. Essa consciência planetária
permite uma percepção da importância de cada nação, impulsionando
com sua energia, todo o sistema habitante do Cosmo, essa grande
família envolvente e envolvida entre si. Há uma profunda semelhança
entre os povos, já que a energia impulsionadora das idéias caminha
livremente, ao alcance de todos, desconhecendo fronteiras. Cada um
de nós, impulsionando a vida com a própria energia, é indispensável e
responsável pelo crescimento do todo.
Chega um momento em que a reflexão passa a ser a senda do
atara. É necessário o conhecimento, tanto intuitivo como científico,
semeado nos ensinamentos do passado e colhido nas descobertas do
presente para levar adiante, rumo ao futuro, em busca da sabedoria.
Cada povo, com sua cultura, tradição e conhecimento deixa seu
legado, escrevendo a sua história. Segundo os povos indígenas, não
existe vida sem uma origem e uma identidade. Nós, brasileiros, estamos
estruturando a nossa história, na busca de nossas raízes, deixando a
nossa contribuição para a humanidade, através de nossa flora e fauna,
com sua diversidade vegetal e uma grande variedade de ecossistemas.
Um grande universo a ser desvendado e respeitado, assim como o livro
aberto que carece ser lido, inspirando poetas e cientistas.
Hoje, assim como no passado, as duas perguntas que continuam a
intrigar todos os povos continuam sendo as mesmas. De onde viemos?
Para onde iremos?
Sem dúvida, as respostas virão no dia em que Ciência e Poesia,
essa poção alquímica desvendada pelo Homem-andarilho transformarse em ouro verdadeiro. Fruto da matéria desgarrada de uma estrela,
existente no âmago de cada ser como resquício dessa mesma estrela.
Nas palavras do escritor Camille Flamarion, recusar à Ciência o
sentimento poético, é ignorar o coração de todos os sábios que o
experimentaram. Ela é soberana inspiradora que engrandece até o
infinito, os horizontes dos nossos pensamentos. O estudo do céu dá
uma idéia mais elevada e mais sublime de Deus do que poderiam fazê-lo
todas as definições humanas.
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A união entre conhecimento e sensibilidade é o primeiro passo na
grande jornada que é a vida. No começo do mundo Deus era visto com
muita freqüência, na encantadora tela azul, o céu, no grande astro
brilhante, o Sol, nas constelações visualizadas em tantas figuras míticas
e até nos animais. Estava presente em toda parte e como a observação
era uma aliada, bastava olhar a Natureza e percebê-la em sua grandeza
e sabedoria. Sentir a presença do Criador e uma consciência profunda
de ser a criatura, era um sentimento freqüente.
O tempo foi passando, o conhecimento aumentando e rapidamente
o Homem foi aprendendo que podia ir além, muito além. A princípio,
foi difícil aceitar que a Terra não era o centro do Universo e tampouco
o único planeta a girar em torno do astro brilhante, o Sol. Ainda hoje
é difícil, para muitas pessoas, admitir não estar sozinha na galáxia e
que possam existir outras formas do que se julga conhecer como vida.
A busca de conhecimento no entanto, não cessava. Descobria-se o
átomo como a menor partícula de todas as coisas, finalmente chegavase ao que parecia ser o início de tudo.
Descobriu-se o barro, em seguida a fôrma e o forno. A partir daí, o
Universo começava a ser visto de forma diferente, não importando tanto
ter o Criador por perto. Afinal, o Homem sabia muito e a cada dia
descobria mais. O poder aumentava tanto e tão rapidamente que se
acreditava não conter mais tanta sabedoria. Ela crescia, crescia, crescia...
A criatura foi muito longe, tão distante que se perdeu do seu
Criador. A distância era tanta que se indagava poder ele estar escondido
em algum lugar no passado, ou quem sabe, nunca tenha existido.
A dúvida aumentava a cada dia, crescendo ainda mais a partir
da clonagem e da biogenética. Finalmente, o Homem deixava de ser
a criatura para tornar-se o criador. Uma mudança que provocou muita
polêmica. Alguns atormentavam-se com a possibilidade do Mestre
da Criação ter cansado dela e largado a receita ao acaso, jogada num
canto qualquer. O espírito humano, criador e inquiridor, logo
permitiu-se acreditar tê-la encontrado e, como conhecedor de tudo,
apto a utilizá-la como melhor julgasse. Afinal, cresceu-se ouvindo
algo como “fomos criados à imagem e semelhança do Criador”.
Impossível não considerá-lo um gênio!!!
Hoje nos encontramos no auge da evolução, dominamos quase tudo,
criações e criaturas. A tecnologia nos permite o máximo, chegou-se ao
mapa do código genético humano, deixando uma frase no ar, “estamos
aprendendo a linguagem na qual Deus criou a vida”.
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O mais fascinante da descoberta é que com toda informação
hereditária necessária para definir a espécie humana, sugere que cada
indivíduo é único. Não há um ser igual a outro, reforçando ainda mais
a importância de cada um como indivíduo. Acredita-se estar próximo
a maior das descobertas: a imortalidade e a perfeição. Por que será
que o Homem precisa sentir-se como Deus?
Einstein nos alertou sobre os riscos do poder quando disse que o
problema não era a energia atômica. O problema era o coração do Homem.
A humanidade sabe que ainda faltam ajustes. O que fazer com o
lixo tóxico que a nossa tecnologia não absorveu; como resolver questões
de descaso com o ar que respiramos; o consumo e o desperdício de água
no planeta; como salvar o solo da exploração e esgotamento descontrolados
e impedir as ameaças ao ecossistema, comprometendo a diversidade
vegetal; como controlar o desequilíbrio das espécies animais e fiscalizar
os problemas sociais acarretados pelo esmagamento da minoria, hoje
transformada em maioria. Enfim, como resolver a questão do
desenvolvimento sustentável sem comprometer gerações futuras?
Será que está fazendo falta o Mestre da Criação outra vez? Pelo
menos enquanto não se consegue sanar os efeitos colaterais do elixir?
Tudo bem! Sabe-se que ainda existem alguns enigmas a serem
decifrados e outros tantos a serem encontrados, escondidos no
emaranhado de tramas construídas pelos seres humanos. Os
conhecimentos não cessam, fazem parte do universo humano. Sem
dúvida é o caminho, só não podemos nos perder, trilhando um percurso
que incite a acreditar que o Criador não tenha sido tão perfeito como
julgávamos e que somos capazes de criar melhor.
Ainda não existem respostas para tudo!!!
Chegou o momento do pseudo-criador, o Homem, admitir que a
maior sabedoria é perceber que muito é tão pouco, quando se trata de
conhecimento. Quanto maior a evolução humana mais se faz necessária
uma consciência da existência de um Criador. Embora sejamos uma
partícula da sabedoria universal, esquecê-la significa deixar de existir.
O filósofo Platão disse que toda a alma humana contemplou, por
Natureza, as coisas que verdadeiramente existem. A contemplação,
sem dúvida, é um estado necessário de bem-aventurança ao espírito
humano. Quando estamos abertos à contemplação nos damos conta
de que temos muito a aprender com a Natureza a nossa volta, e que o
processo de evolução é infinito, portanto temos a eternidade.
A vontade de escrever e caminhar, motivadas pela contemplação,
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continuam a fazer parte da minha história. Os poemas e a prosa não
cessaram e o Parque Ecológico de Americana continua sendo minha
fonte inspiradora. Descobri que a Natureza me permite entrar em
sintonia com o Universo.
Quando nos detemos numa cena, observando cada detalhe, é como
se meditássemos. Serenâmo-nos de tal forma, que somos capazes de
transcender a mundos superiores, sintonizando uma paz profunda...
Aquietar-se é uma forma de oração.
Não é possível que a riqueza e variedade de imagens do mundo a
nossa volta, na Natureza, principalmente em nosso país, existam
apenas para nos dar um prazer efêmero. Devemos refletir sobre o
amor incondicional que tanto ouvimos falar e ansiosamente procuramos
quando contemplamos a Natureza. Refletir e aprender com ela que
existem leis a reger o Universo e são imutáveis, nos ajudando a
descobrir um verdadeiro sentido de viver.
Precisamos nos acostumar com a idéia de vivenciar nossas
experiências de vida como indivíduos. Somos seres únicos, individuais.
A evolução e o crescimento são processos próprios em cada criatura e
nossa trajetória de vida também, só depende de nós. A grande lição
que ficou em mim, nessa caminhada contemplativa, foi a importância
de estarmos atentos e sensíveis às pessoas e a tudo o que acontece ao
nosso redor. Aprendemos uns com os outros, trocamos experiências,
ensinamos e, principalmente, partilhamos lembrando que o radicalismo
não nos leva a lugar algum. Cada um de nós tem algo a ensinar e
muito a aprender, seja através de uma palavra, de um livro, de uma
emoção, de uma dor, de uma imagem ou de um sentimento. Quando
resolvemos buscar em nossa essência, um real sentido para os
acontecimentos a nossa volta, nos damos conta da força existente nos
símbolos carregados de significados e precisamos comprovar que apenas
nós somos capazes de desvendá-los, através do raciocínio.
São inúmeras as possibilidades de vida, mas a escolha dos caminhos
é uma tarefa individual desenvolvida através do nosso livre arbítrio.
Viver é algo muito especial, mas para isso precisamos desaprender
a apenas sobreviver.
Amit Goswami, Ph.D. e Professor titular de Física Quântica da
Universidade de Oregon, nos ensina que: “Ninguém está mais alto ou
mais baixo. Também, a vida não é uma conquista, uma luta, mas sim
um fluir rumo ao infinito...
Somos todos diferentes, nem superiores, nem inferiores. Cada um
está descobrindo um conjunto novo de percepções e experiências.”
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Falar da vida através do amor...
Incentivar a busca do crescimento pela observação, dádiva que a
Natureza nos presenteia em sua simplicidade e humildade quando nos
mostra o fruto amadurecido: a evolução.
Conquistar o equilíbrio pleno carece de olhos serenos, capazes de
ver, na sutileza de todo dia, os mistérios ocultos que existem no viver.
Dia após dia, a verdade da existência humana se apresenta, em forma
de exemplos, para que todos possam perceber.
Basta nos aquietarmos, no silêncio da agonia, permitindo que nosso
interior, ligação com a essência da Natureza, possa despertar para o
entendimento da verdadeira razão de viver.
O Homem se superestima diante da grandeza da vida, julgandose capaz de dominá-la.
Insegurança de aprendiz que deseja, em vão, dominar o Universo
quando sequer compreende que dos frágeis e humildes seria o Reino
de Deus... Que Deus é esse que precisa de um reino? E como podem
criaturas frágeis serem possuidoras desse reino?
A percepção humana tão voltada para o material e para o reinado
do ter não o deixa perceber a grandeza oculta do ser.
Somos o que desejamos ser, na essência, e isso nos incomoda, agride.
Quando nos deparamos com um mundo dominador, carregado de força,
violência, empobrecido de valores e realizações, desconhecemos a
sutileza da força humana.
A chama é tão suave que não é vista em meio à escuridão. Nos
ensinaram a procurar o brilho intenso.
Pequeninos aprendizes do planeta ter, lutamos por valores irreais
que não satisfazem nunca e por mais que sejam acumulados, cada dia
nos torna mais vazios e indefesos. Será esse o segredo dos frágeis e
humildes que lutam apenas por ser?
Eles sabem o tamanho do potencial humano, entendido na sua
essência, sabem também que conhecê-lo precisa de muito mais do que
poder, riqueza e intelectualidade.
A essência do ser

143

Entre o Tao, percurso do caminho,
percebo o movimento que me liga ao Cosmo.
Como não sorver a sensação sutil dessa existência viva,
pulsando em mim...
Ora partícula, ora onda,
me alterno
vislumbrando a rota no traçado.
Entre o tal caminho apago as marcas da trilha,
esquecidas no passado...
A vida é um rumo, origem e busca,
Numa linha ondulante do viver.
Não há que voltar, a teia continua
como uma jornada branda, feito à luz da Lua.
A vida é um fio,
onde caminho
à procura do ninho que deixei na saída, há séculos,
quando peguei a estrada,
em busca do meu ciclo.
Tao II

Amor/ Romã... Dualidade.
Fruto proibido da morte, complemento da existência.
Vida/ Morte... Maçã romana.
Fruta atraente dos sentidos.
A dureza de sua casca oculta a maciez de seus grãos.
Gerações...
Sementes contidas no ovo-ventre, no círculo, no mundo.
Essência bela e doce desvendada no âmago-amor.
Amor/Romã... Opostos a se completar.
Dureza e maciez simbolizam os sentidos.
Essência e transcendência expressam a oposição.
O dual é um sentido que brota da imperfeição.
Opostos
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Todos são como anjos...
Na busca de harmonia,
no gosto dos sons doces e suaves.
Saboreiam a paz e carecem de magia
mesmo que seja para ofuscar uma verdade.
Flutuam no chão sobre pedras,
banham-se na água pura, em essências,
perfumando-se de sol...
Todos são como anjos...
Gostam do jasmim,
Remetem-se ao passado, na infância, resgatando sonhos.
Correndo, sorrindo,
brincando com a vida, feito moleque.
Descalço na grama, qual querubim,
retirando da terra, poesia.
Todos são como anjos...
Num flutuar contínuo,
planejando poemas e impressões,
como um pássaro solto no ar, livre e solitário.
Voando com a brisa,
fecundando paixões com as sementes
e empregando palavras, em forma de versos, encantando sonhos.
Todos são como anjos...
Amantes do agora,
precisando da certeza a qualquer custo
pra fazer a fantasia de faz-de-conta tornar-se real.
Mesmo que o instante pareça pouco,
não importa
todos desejam ser felizes...
Todos são como anjos...
Precisam da luz
guiando seus passos onde quer que forem
Uma presença forte, sem solidão,
que lembre um pai.
Que traga orvalho, hálito de alecrim e sono no olhar.
Que faça da vida um caminho de festa,
para ver o mundo com olhos de criança...
Angelical
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Quero ser stella,
astro luminoso irradiando luz
e no meu cerne esconder mistérios que brilham.
Quero dançar no espaço,
virar estrela cadente
depois de explodir em forma de fragmentos.
Quero me enamorar do mundo
e com olhos gigantes, tal qual a esfera celeste,
me transformar em Lua iluminando o seu olhar.
Quando morrer em plena noite,
meu pó carregado de sementes conceberá universos tantos.
De um ponto brilhante qualquer lá estarei, viva...
Sempre.
Stella

Ó mãos suaves,
me tocando de leve,
vindas do céu quando estou feliz.
Sois bruma macia e mansa
caindo sobre mim, como pura seda...
Ó mãos serenas,
me acarinhando, tão suaves,
vindas do azul quando estou em paz.
Sois orvalho a banhar-me de leve,
jorrando do infinito em pequenas gotas...
Ó mãos santas,
me protegendo, tão carinhosas,
vindas do etéreo quando comungo com o Universo.
Sois bênção, canção e reza,
numa eterna oração de amor ao infinito...
Sacramento

146

Vejo através do céu transparente
vagando em brumas de nuvens
e flocos de azul,
meu pequeno sonho despido.
Nada tímido, tampouco arrogante,
um sonho apenas menino
correndo descalço,
pé no chão,
sorrindo ao vento, sorvendo o ar
cantando canção de amor,
querendo se dar,
sentindo mais...
No seu embalar de imagens
sorri aos céus,
o sorriso mais bonito,
colorido de emoção,
na cor da ilusão e do querer.
Vejo na transparência do meu céu interior
formas pequeninas de pequeninos castelos.
Paredes de espelho e pessoas de vidro,
tudo tão frágil,
como um sonho-menino
conhecido no passado,
em forma de querubim.
Amo tanto esse sonho bonito!
Feito criança cuidadosa,
toco com a ponta dos dedos
e coloco sobre minha cama,
porque tenho medo de quebrá-lo.
Sonho-segredo
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Me abraça agora,
sou um pequenino sonho,
sou miragem, sou asas
que voam e vão entre azuis
e precisa do calor.
Me abraça agora,
sou uma simples canção,
sou Sol, sou Dó
que vagueia em melodias
e precisa cantar.
Me abraça agora,
sou uma minúscula fada,
sou criança, sou frágil
que busca na vida
o encontro com o viver.
Me abraça agora,
e toca meu rosto de mansinho,
porque sou de vidro, sou diáfana
e posso voar entre azas de azul
e beber seus olhos
num abraço...
Aconchego
Ao pai de minhas filhas
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... De volta ao cais. Depois de tantas andanças e da tempestade,
procuro abrigo. Me refugio no pequeno porto, escondido em meu
quintal, me permitindo olhar o mar com olhos de preguiça.
É bom vê-lo ir e vir, pausadamente, pulsante como o Universo, no
ritmo do meu corpo e da minha essência, em harmonia com o todo.
Meu lar, minha amada morada estou de volta. Na bagagem trago
sonhos, já que os desejos deixei para trás, em paragens tantas por onde
andei. A bagagem que levei comigo ficou no passado pois o essencial
independe de malas. Muitas lembranças guardadas como tesouros foram
trazidas na memória. Nada de objetos, papeis ou suvenires...
Tudo é passado arquivado nas entranhas, em forma de gosto e de
odores. Quando precisar revê-los basta sonhar, apenas sonhar, trazê-los
de volta à memória em palavras cantadas, contadas ou escritas. Descobri
no percurso que a sabedoria pesava muito e, às vezes, impedia de voar.
... Amigo barco, não o amarrei pois desejo deixá-lo livre ao sabor
das ondas. Se busquei essa liberdade por que não permitir que um
companheiro também a sinta, sem amarras que o impeçam de voar?
Hoje desejo ver o mar da minha janela.
A mais bela paisagem ao meu alcance, todos os dias, terna, pura e
verdadeira. Quero vivenciar o ciclo das quatro estações, de vários
ângulos como a mais sutil das flores e com a pureza dos pequeninos.
Adormecer sentindo o sabor doce do entardecer...
Quem sabe resgatar a capacidade de ver o invisível outra vez,como
ocorria na infância.
Sem pressa nem urgência: tenho a eternidade ao meu alcance.
De volta ao lar, à família, aos primeiros sonhos que deixei de
acreditar quando sorvi o primeiro gole na viagem das ilusões. Há algum
tempo atrás no lá fora, quando por pouco deixei de ser poeta.
Estou de volta, ansiosa por encontrar nos guardados das minhas
crianças, a criança que um dia fui, abandonada dentro do meu peito.
Acreditar de novo na Terra dos sonhos, dos pequeninos, encolhendo
diante da existência, as vezes, como os meninos perdidos de Peter Pan.
Chupar manga e me lambuzar feito o Sol quando explode no
horizonte. Acordar o meu lado moleque, adormecido de tanto esperar
por mim e tagarelar sem parar contando histórias de aventura.
É bom estar de volta e crescer junto com as minhas pequenas.
Ser mãe, mulher, amante e apaixonada pela vida, que deixei no cais
há algum tempo e que sem perceber tranquei, quando fechei a janela...
De volta
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RE-CICLO
Na realidade nada é inteiramente novo em nossa volta. Segundo
a ciência, nada se cria tudo se transforma mas a energia que contém os
germes das muitas idéias, vaga entre nós, seres viventes do planeta
Terra. Por isso tantas criaturas pensantes descobrem, criam, agem,
refletem, fazem e transformam...
Somos todos caminhantes no planeta, responsáveis por ele, por
tudo e todos que o habitam. Precisamos utilizar melhor nossa
“consciência pensante”, bem tão precioso, do qual todos dispomos, sem
discriminação. Assumir os atos em nossas vidas continua sendo tarefa
de todos, por mais que se faça o contrário.
Quando temos nas mãos o lixo, seja ele um copinho de água
descartável ou resíduos químicos de uma indústria, devemos por um
segundo que seja, parar e pensar no amanhã. As gerações futuras
dependem de cada um de nós no presente.
É tempo de pararmos para pensar e questionar sobre as empresas
que hoje mantém uma filosofia voltada para os direitos de coexistência
da Natureza com a humanidade. Somos nós os responsáveis por essas
mudanças, porque consumimos. Já é tempo de sabermos que é possível
trabalhar em condições saudáveis de apoio mútuo, diversidade e
sustentabilidade. Equilíbrio entre Homem e Natureza. Há empresas
preocupadas com a interdependência, em que os elementos utilizados
na fabricação de seus produtos interajam e dependam do mundo
natural. Ampliando considerações e reconhecendo efeitos distantes.
A evolução que favorece a longevidade deve respeitar os
relacionamentos entre espírito e matéria. Considerando todos os
aspectos dos assentamentos humanos, incluindo comunidade, moradia,
indústria e comércio em termos de conexões existentes e emergentes
entre a consciência material e a consciência espiritual.
Quando observamos o mundo ao nosso redor, não podemos mais
fugir da responsabilidade pelas conseqüências das decisões sobre o bem
estar humano e na viabilidade dos sistemas naturais e seu direito de
coexistir. Sabemos que tudo no planeta relaciona-se entre si.
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Queiramos ou não, existem leis que governam a Natureza e o Universo,
e é urgente que estejamos atentos a elas.
Atualmente, qualquer objeto criado deve ser seguro e ter valor a
longo prazo. Não devemos onerar ou sobrecarregar as futuras gerações
com responsabilidades pela manutenção ou administração vigilante
de perigos em potencial, causados pela criação irresponsável de
produtos, processos ou padrões.
Em nosso dia-a-dia precisamos estar atentos ao destino dos resíduos,
como o copinho do começo da nossa história. Uma avaliação do ciclo de
vida completo de produtos e processos tendo como modelo os sistemas
naturais é possível ser observado na Natureza. Além de nos ensinar
através de uma maneira simples o que fazer com os resíduos, ainda nos
dá uma lição de vida, bastando para isso a observação.
O mundo vivo do qual fazemos parte permite que incorporemos a
utilização da energia natural, utilizando-a com responsabilidade,
eficiência e segurança. Jamais devemos nos esquecer que nenhuma
criação humana dura para sempre, nem resolve todos os nossos
problemas. Há que haver humildade diante da magnitude da Natureza.
Tudo o que criamos ou planejamos deverá tê-la como modelo e mentora.
Cada lição que ela nos dá, nos ensina cada vez mais a importância
do aprimoramento constante pelo compartilhar de conhecimentos. O
encorajamento de uma comunicação direta e aberta entre as pessoas,
patrocinadores, produtores e usuários se faz cada vez mais necessário.
Visando conectar considerações de sustentabilidade a longo prazo, com
responsabilidade ética, restabelecendo o relacionamento integral entre
processos naturais e a atividade humana.
Ao penetrar na energia em movimento do Parque Ecológico um
profundo desejo de deixá-la fluir, como um rio, sem retê-la ou tentar
desviar o seu curso nasceu intensamente. O livro transforma-se em
veículo, rio abaixo, inspirando atitudes e decisões.
O andarilho traz a inspiração da terra, da vida, da história, da
arte, da palavra, do movimento e da reflexão com o desejo de transmitir
e contagiar outros andarilhos sobre a responsabilidade de cada um de
nós para com o planeta. Estejamos todos atentos à Natureza. Ela é a
maior fonte de inspiração para o Homem na realização de seus ideais.
As maiores idéias nela tiveram origem. Da invenção das asas por
Dédalo, na Grécia antiga, à maçã de Newton, a Natureza foi, sempre,
a maior inspiradora.
Eu utilizei no texto acima os Princípios de Hanover, um documento
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vivo, comprometido com a transformação e o crescimento na
compreensão de nossa interdependência com a Natureza, para que
reflitam sobre a possibilidade de interação que une tecnologia e
consciência. Esse documento, foi desenvolvido pelo arquiteto alemão
William McDnough, em 1992, para os projetos apresentados na Feira
mundial EXPO 2000, sob o tema “Humanidade, Natureza e
Tecnologia”.

Vó Maria costumava dizer a mim e aos outros netos, quando éramos
crianças, que a melhor maneira de esquecer um sonho ruim era, assim
que acordássemos, correr até uma árvore, sentar sob sua copa e contarlhe em voz alta os detalhes do pesadelo. Terminada a história,
imediatamente esquecíamos as sensações ruins vividas no sonho.
Essa mania foi passando de pais para filhos e ainda hoje me lembro
dela, sempre que tenho um sonho desagradável, ou quando uma de
minhas filhas acorda assustada com um pesadelo...
Na época em que encaminhei o projeto deste livro - Atara Impressões de um Andarilho - para avaliação do Conselho Municipal
de Cultura, minha mãe, sem nada saber sobre o fato, chegou em minha
casa preocupada com um sonho que havia tido. Sonhara que me vira
enterrando sob o caminho do Parque Ecológico, em frente ao lago maior
(onde ficam as ilhas com os primatas) muitas folhas escritas. Enquanto
eu, com as mãos, abria covas na terra, lhe dizia que eram minhas poesias
e que precisavam ficar ali. Chegou em casa intrigada com a minha atitude
no sonho, dizendo que nunca ouvira falar em alguém plantando poesias
num Parque. Ao ouvir em detalhes toda a narração do sonho, achei
muito significativo e repleto de simbolismos...
Isso foi o começo. A partir de então, começaram a brotar as
primeiras mudas, semeadas nas andanças pelo Parque. Brotaram novos
amigos, descobertas, informações partilhadas, parcerias e novos sonhos.
Existe um texto de um escritor anônimo, guardado comigo há décadas,
que me faz refletir sobre os significado dos sonhos e, em especial, no
sonho de minha mãe, que diz:
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“Cada pessoa em sua existência, pode ter duas atitudes: construir ou plantar.
Os construtores podem demorar anos em suas tarefas, mas um dia terminam
aquilo que estavam fazendo. Então, param e ficam limitados por suas próprias paredes.
A vida perde o sentido quando a construção acaba. Mas, existem os que plantam.
Estes, às vezes sofrem, com a tempestade, as estações e raramente descansam.
Porém, ao contrário de um edifício, o jardim jamais pára de crescer, e ao mesmo
tempo que exige a atenção do jardineiro, também permite que, para ele, a vida seja
uma grande aventura...”

Atara - Impressões de um Andarilho - é uma semente,
nascendo para a vida. Permitiu que eu conhecesse novos jardineiros e
partilhasse com antigos amigos, também jardineiros, uma experiência
muito especial.
Espero que ele cresça, floresça e dê frutos, dando sementes que
um dia também brotarão... Assim é a vida. Assim é o caminhar.
A Autora
Americana, SP, inverno/primavera, 2000
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