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A Marion, com meu amor infinito...
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CORAÇÃO EM FLOR CORAÇÃO EM FLOR 
Ouvir o coração não é fácil, pois, muitas vezes, 

sua voz e suas mensagens exigem uma escuta humilde e 
corajosa, que vai contra os interesses e desejos imediatos 
e apegados da mente e do ego. E, nesses momentos, não 
conseguimos diferenciar o que vem da mente e o que vem 
do coração, pois os dois parecem colados, grudados em 
uma única voz. Mas, quanto mais regamos nosso coração, 
mais ele se abre como uma flor, exalando seu perfume, 
suas vozes e inspirações com muito mais força. Então, não 
tem como não escutá-lo. Nesse momento, nosso coração 
em flor torna-se finalmente mestre de nossos caminhos, e 
assim, somente assim... Nós nos entregamos plenamente.

RAÍZES DE SOMBRA E DE LUZRAÍZES DE SOMBRA E DE LUZ
Não conseguimos enxergar todas as nossas raízes; 

enxergamos algumas, porém não a maioria. Mas sentimos 
e sabemos sua força e suas sombras e luzes, e, sem elas, 
não estaríamos aqui. Assim como as árvores se sustentam 
e se comunicam a distâncias inimagináveis, nós, humanos, 
também nos comunicamos com nossos ancestrais e com toda 
a humanidade através de nossas raízes visíveis e invisíveis. 
Elas nos iluminam, inspiram e abençoam com força e co-
ragem para seguir em frente criando nossos frutos e flores. 
Raízes de sombra e de luz nos inspiram a crescer, a desafiar 
o desconhecido e a criar novos cenários e jardins. 

NOVOS CICLOS, NOVOS VENTOS NOVOS CICLOS, NOVOS VENTOS 
O início de um novo ciclo acontece como uma flor 

que se abre em pétalas quando menos imaginamos, fruto 
de cultivo, paciência, persistência e uma escolha profunda 
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de transformação. Sem essa escolha, seja consciente, seja 
inconsciente, os ciclos se repetem e as transformações não 
acontecem. Assim como um botão de flor que, se não é regado, 
morre antes de nascer. 

SEMENTES DE AMOR INTEIRO SEMENTES DE AMOR INTEIRO 
Amor se planta inteiro para nascer inteiro. Amor é a 

maior semente do coração, e vale uma vida inteira para plan-
tar ao menos uma semente, que cura a alma e que justifica 
uma vida. Amor se colhe inteiro, pois não é feito de partes, 
de fragmentos... É, em si mesmo, a própria integridade. As 
sementes de amor inteiro não acabam, não se esgotam e fer-
tilizam qualquer solo, mesmo os mais inférteis... No tempo 
certo... Em seu tempo. Quanto mais se compartilha, mas ele 
cresce ao infinito, sua essência sem fim!

SOL EM PLENITUDE SOL EM PLENITUDE 
O sol é a própria plenitude, por isso seu brilho, sua 

força, luz. A plenitude faz brilhar sua presença a cada gesto, 
instante, movimento, expansão. A plenitude é a expressão 
máxima do amor e da vida. A plenitude é a não resistência, 
é a entrega viva de Deus em nós, é a confiança plena de 
que tudo acontece como deve ser, com todos os desafios e 
aprendizados. O sol está sempre brilhando em algum canto 
de nosso ser, em algum canto de nosso mundo, em algum 
canto de nossa fé!

PRESENTES DA TERRAPRESENTES DA TERRA
A Terra é nosso maior presente, e há dentro dela tantos 

outros presentes que apenas nossa presença é capaz de ver, 
sentir, receber, compartilhar. Apenas nossa presença tem a 
permissão de receber os presentes da Terra, em toda sua 
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