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TRIBUTO

À minha mãe,

Que me transportou no ventre

E me amou quando nasci.

Extrovertida do tipo sentimental,

Foi também o ferro e o fogo

Donde saí,

Moldado com esta alma e este espírito.
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Quando te sentires branco e a cor para ti 

For razão de autoestima,

Logo terás que te confrontar com o negro.

Se te sentires negro e a cor para ti

For um valor a defender,

Logo terás que te confrontar com o branco.

Nem branco, nem negro, nem outro.

Nem alto, nem baixo.

Nem mau, nem bom.

Somos a dimensão da alma e do espírito 

Com que nascemos.
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EXÓRDIO

Herdámos de todos os nossos antepassados, na ex-
tensão de tempo que nos leva até aos primitivos, um 
instinto de sobrevivência que inclui a agressividade a 
todos os níveis.

Na verdade, possuímos dentro de nós todas as carac-
terísticas de origem e outras que até hoje desenvol-
vemos. 

Diz-se que o ser humano é elevadamente perigoso 
pelos conteúdos de agressividade que possui e pela 
imprevisibilidade de impulsos.

No entanto, tenho a convicção de que possuímos 
tudo o que é necessário para dar equilíbrio a todas as 
ações que produzimos no universo onde habitamos e 
colocarmos todas as possíveis ocorrências dentro da 
previsibilidade ajustada ao equilíbrio e harmonia. 

E esse “tudo” que possuímos é constituído pela to-
talidade do que herdámos dos nossos antepassados 
mais longínquos e, também, pela totalidade de novas 
valências que desenvolvemos até hoje. 

E esse equilíbrio previsível é atingível pela consciência 
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do que verdadeiramente somos.

Assim, tenho absoluta convicção de que o ser hu-
mano, em toda a sua infinita dimensão, só é eleva-
damente perigoso enquanto estiver envolvido pela 
nuvem da ignorância.

Verdadeiramente, só a ignorância cega e persistente 
é perigosa e constitui elevado risco a considerar.

É minha intenção apresentar o demonstrativo de que 
todas as valências na sua totalidade, quando colabo-
rantes e coordenadas pela consciência, conduzem ao 
equilíbrio.

PRIMEIRA PARTE
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CAPÍTULO I

O Tempo

Habitamos este planeta há uns bons e significativos 
milhões de anos, considerando o nosso calendário de 
medida temporal.

É claro que alguns milhões de anos nada significam, 
se nada ocorrer. Aliás, só são contabilizados porque 
algo importante ocorreu. E esse algo importante que 
ocorreu só é importante porque nós existimos e por-
que reconhecemos essa importância. E se reconhece-
mos essa importância é porque temos dentro de nós 
a substância que percorreu esses milhões de anos e 
nos permite, em consciência, saber que esses milhões 
de anos correspondem a um percurso que deixou em 
nós a marca que nos permite compreender que esse 
tempo, por si, nada significaria se não estivesse agre-
gado e substantivado em nós, o Homem que somos.

É verdade que contabilizamos os planetas, as estrelas, 
o espaço que nos separa das constelações. 

Contabilizamos tudo até ao limite do que nos é possí-
vel atingir, mesmo até com a imaginação.


