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“A humanidade vive, hoje, uma crise gigantesca diferente de
todas as crises parciais que tivemos no passado. Não trata
de questões passageiras, mas definitivas para o futuro
histórico da perenidade da vida. Os problemas são
integrados e a solução de um depende da solução de outro,
que, por sua vez, depende da solução de todos.
Prescindimos, por tanto, de uma revolução espiritual
envolvendo: o amor, a beleza, os valores, a empatia, o
carinho, a bondade. A continuidade da vida dependerá da
nossa capacidade de proceder esta mudança.”

(Fritjof Capra)



DÉCADAS PERDIDAS

Muitos grandes pensadores consideram que
as primeiras décadas do Séc. XXI – estamos no
meio da segunda – são consideradas perdidas
em função da evolução cronológica da
humanidade. Na era do conhecimento e da
evolução tecnológica o ser humano ainda está
apegado às suas predisposições menos
louváveis: gula, exploração, individualismo,
competição exacerbada, egoísmo, tecnicismo,
individualidade, exclusividade...



CRISE DE PERCEPÇÃO

Reclamamos de um mundo insustentável, da crise.
Mas todos os dias, a maioria de nós faz
absolutamente tudo para não se mudar nada. E não
entende porque continua esta realidade que tanto
nos incomoda e nos aflige. Estamos nos colocando e,
ao mesmo tempo, nossos irmãos expostos a todos os
males como a miséria, a fome, a violência, a
degradação, a dor, o sofrimento e não conseguimos
enxergar as saídas possíveis. Mas elas existem.



CEGUEIRA CONCEITUAL E 
IDEOLÓGICA

É a inconsciência do poder e da pressão
“política” que todos temos, inclusive,
individualmente. Talvez seja este o maior de
todos os males aos quais nos sucumbimos.
Precisamos, portanto, descobrir os caminhos e
alternativas para a superação desta falha
humana, para, em especial, evoluirmos
espiritualmente, de conformidade com os
tempos em que vivemos.



PERDER A CHANCE DE FAZER O 
BEM

O maior de todos os erros é ter a chance de fazer o 
bem e deixar de fazê-lo. Isto requer uma mudança de 

nossas percepções, nossos pensamentos, palavras, 
valores e ações.  Uma mudança profunda, de tudo: 

MUDANÇA PARA O PARADIGMA
DO AMOR, DA FRATERNIDADE CONCRETA, DA 

EMPATIA, DO SER PARA O OUTRO: UM 
TERCEIRO CAMINHO



MAS O QUE MUDAR?

1 – Passagem da auto-afirmação para a integração – buscando,
sempre, o equilíbrio dinâmico entre as duas tendências.

2 – Entender que o discurso integrativo e ação auto-afirmativa se
anulam no cotidiano: o famoso falar em mudança para se
evitar a mudança.

3 – Passagem do pensamento racional para o intuitivo, do linear
para o não-linear, da visão simplista para a complexa, do
materialismo para a espiritualidade, do elitismo conservador
para uma visão global e evolutiva de sociedade.



UMA REVOLUÇÃO ESPIRITUAL E TRANSFORMADORA
TRANSIÇÕES NECESSÁRIAS:

Do controle – para a parceria;
Da quantidade – para a qualidade;
Da competição – para a cooperação;
Da segregação – para a comunhão;
Do material –para o espiritual;
Da aparência – para a essência;

Da hierarquia – para a horizontalidade;
Da parcialidade – para a globalidade;



Da intolerância – para o entendimento;
Da objetividade – para a subjetividades;
Da exigência – para a compaixão;

Do local – para o global;
Do ter – para o ser;
Da parte – para o todo;

Do orgulho – para a simplicidade;
 Da convivência – para o amor...



PARA NÃO CONCLUIR...

“Na aurora do terceiro milênio é preciso compreender que
nascer, crescer, se alimentar, desenvolver, amar, adoecer, se
curar, sofrer, viver, sobreviver, morrer anda tudo
inseparavelmente ligado. O que segue uma visão profunda e
natural de sermos todos elos de uma mesma corrente e
malhas de uma mesma rede.

O que acontece com um, acontece com todos. Somos todos
um só. Somos unos. A dor do outro é, de fato, a minha dor e
as suas, as minhas alegrias. Tudo depende da condução
espiritual de cada sutileza, de cada detalhe.”

(Marilyn Ferguson)
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