
Finito e infinito dançando a dança do tempo, sendo o de ontem, fazendo 
brilhar o do amanhã, ao embalo de tantas possibilidades, faz vicejar a vida que se 

faz presente na eternidade do Agora.
Clezelda 

Capítulo I
Encontrando o infinito, 
vivendo o finito em mim
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O caminho aqui revelado não é de flores, mas certamente elas 
estarão aguardando no final da jornada. Elas desabrocham 
livremente durante o percurso, assim como também desabro-
cha o Ser, que compreende a marcha da vida e faz dela cenário 

para novos espetáculos, entendendo o propósito primeiro, despindo-se 
dos apegos, das ilusões, das contradições, munido das ferramentas ne-
cessárias na caminhada da vida, com fé, confiança, amor, entrega, de-
sapego. O Ser caminha entre a graça e o absurdo indo ao encontro do 
mais suave perfume exalado pela flor da vida, que conduz o peregrino 
dessa jornada a um lugar encantado, onde a vida verte em mais vida, 
onde o horizonte se reveste das mais lindas cores. Há um lugar sagrado 
aguardando o momento certo para ser desvelado. Esse lugar está bem 
perto de nós, ele vive em nós. Apenas precisamos abrir caminhos até 
ele e permitir que ele se faça presente em nós.

Várias são as situações existenciais que nos colocam frente a de-
safios dignos de serem considerados intransponíveis. Diante de um 
desses momentos é que lanço a seguir experiências que nos convidam a 
abandonar o lugar comum e transitar por lugares longínquos e profun-
dos para que possamos, juntos, ampliar nosso entendimento e com-
preensão do ser humano na sua jornada existencial e espiritual. Neste 
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ponto, é necessário abandonar terrenos seguros e conhecidos para be-
ber da fonte do desconhecido, indo no sentido que aponta o eterno 
como um caminho a traçar novas configurações. Ao escolhermos a 
vida, transitamos na morte; ao experenciarmos a morte, acordamos 
para a vida.

Resta-me o consolo e a certeza de que, nessa inusitada jornada, 
necessito apenas aprender a dançar ao embalo da luz e da sombra, ten-
do como possibilidade real compor novas e surpreendentes canções, 
reconhecendo que isso nem sempre acontece em um lugar comum, em 
uma zona de conforto. Em muitos casos é preciso se deixar levar a lu-
gares misteriosos e amedrontadores, pois são parte do universo imenso 
da construção do vir a Ser, que, por vezes, faz sucumbir tudo que um 
dia pensou Ser para finalmente nos colocar de frente ao Si mesmo, sem 
subterfúgios, mas de forma reveladora, assustadora e também dramá-
tica. Teremos aqui relatos de um espírito inquieto na busca das suas 
próprias verdades, entendendo que, para enxergar além da forma, é 
preciso suspender o olhar para fora e mergulhar no seu próprio ocea-
no, e com a mais bela forma do olhar buscar novas formas, novas pos-
sibilidades, pois, mesmo onde tudo parece escuridão, a luz brilha com 
mais intensidade. 

A vida é movimento que conduz bruscamente a perfeição. Ela vem 
em círculos, retirando do caminho tudo que há de mais frágil e imper-
feito, para que, assim, possamos finalmente abrir caminhos dentro de 
nós para enxergar toda a beleza da criação. Nessa perspectiva, está em 
nós compreender sua marcha e buscar no âmago de cada experiência 
a lição que nos dará a oportunidade de ir além, de ir ao encontro da 
verdade que aguarda o momento certo para sinalizar caminhos e abrir 
portais dentro de nós mesmos. Superação de obstáculos, superação da 
dor, superação do espanto, para só então contatar toda a grandeza que 
habita nosso Ser: esse é o caminho que aponta a crise espiritual. Esse é 
o caminho que trilharemos aqui na conquista de novos horizontes e de 
novas perspectivas em tudo que implica a jornada existencial, na busca 
do Ser que, adormecido, aguarda o momento do despertar para a vida 
para, assim, ganhar seu corpo em meio ao todo e a tudo, em meio às 
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ruínas da velha forma, e ir adiante, seguir, encontrar a nova forma, o 
novo corpo, o corpo espiritual. 

Acordo como quem acorda de um sono profundo, olho ao redor e 
percebo que o lugar é completamente diferente do meu lugar comum. 
Um pouco aturdida e a cabeça dando giros, busco saber o que está 
acontecendo. Vejo que, deitada na cama ao lado da minha, está uma 
jovem, aparentando uns 25 anos, e que parecia imersa em sua leitura. 
Busco sua atenção e interrogo:

– Que lugar é esse? 
– Ela lentamente desvia a atenção do seu livro e, demonstrando 

estar surpresa com minha pergunta, procura meu olhar, responde e 
indaga: 

– Uma clínica psiquiátrica, não percebeu?
– Uma clínica psiquiátrica? Mas o que estou fazendo aqui?
– Isso eu não sei. Mal sei por que estou aqui, imagina se irei saber 

por que você está aqui.
– Não! Isso não pode ser verdade! – minha cabeça rodava  tentando 

achar respostas, na tentativa de entender o que estava acontecendo.
– A única coisa que sei é que vi você chegando ontem à noite, 

parecia muito mal, completamente medicada.
– Deve ser um engano. Eu não posso estar numa clínica psiquiá-

trica. Eu preciso falar com alguém.
– Não há engano algum, isso aqui é mesmo uma clínica  psiquiátrica. 

Olhe ao redor e veja com seus próprios olhos. Tudo é morto, não tem 
vida, apenas medicação e enfermeiros medindo a pressão. Bem-vinda, 
essa é a sua mais nova realidade. 

Olho ao redor e as grades da janela não deixavam dúvidas, era 
mesmo uma clínica psiquiátrica; eu só não estava entendendo como 
havia parado ali dentro. Ainda meio tonta e muito confusa por estar 
naquele lugar, caminho pelos corredores procurando entender o que 
estava realmente acontecendo. Ao transitar por aquela inusitada rea-
lidade, rapidamente percebo os sonoros e novos ecos ressonantes de 
uma clínica psiquiátrica. Olhava ao redor e tudo em volta parecia um 
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filme dramático. Eu via pessoas caminhando de um lado para outro, 
alguns chorando, outros gritando e pedindo para sair dali. Uma mu-
lher passou por mim e mostrou o seu corpo repleto de marcas, reação 
desencadeada por um processo alérgico devido à medicação que estava 
ingerindo. Assim fui convidada a adentrar nessa realidade de dor e 
tormentos emocionais. Ao ver um profissional, corro em sua direção 
para buscar explicações.

– O que estou fazendo aqui?
– Eu sou enfermeiro, procure falar com seu psiquiatra – diz ele, 

contrariado em meio às suas tarefas.
– Onde eu o encontro?
– Vá até a sala de atendimentos – ele aponta para o local e se 

afasta.
Caminho ainda meio incrédula, vendo tudo ao redor como se fos-

se algo impossível de estar me acontecendo. Ao bater na porta, sou re-
cepcionada por uma jovem que me recebe com uma expressão distante.

– Olá, em que posso ajudá-la?
– Eu gostaria de entender porque fui trazida para cá. Eu preciso 

falar com meus familiares, saber o que está acontecendo lá fora.
– Não é possível você falar com ninguém de fora daqui. Você está 

incomunicável, são ordens do seu psiquiatra. Estou de plantão hoje, é 
só isso que posso lhe falar.

– Incomunicável? Como assim, sou prisioneira aqui dentro?
– De certa forma, sim.
– Que dia é hoje?
– 9 de dezembro.
– Por favor, eu preciso ligar para o meu filho. Ele fará vestibular e 

eu preciso desejar a ele boa sorte, preciso muito falar com ele.
– Impossível. Você não pode falar com ninguém de fora daqui.
– Deve estar havendo algum engano. Olhe o meu prontuário, eu 

não fiz nada para estar passando por isso. Você não pode me tirar o 
direito de desejar boa sorte para o meu filho justamente no dia de seu 
vestibular, isso é absurdo!
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– Tente ficar calma e aproveite o tempo que permanecerá aqui 
para refletir sobre tudo o que aconteceu. É só isso?

– Como assim, “só isso”? É tudo isso! Estou presa aqui e não tem 
ninguém para me explicar o que está acontecendo!

– Estamos cuidando de você, precisa descansar e refletir.
– Meu Deus! Será que você não entende que não tem como des-

cansar aqui dentro, como eu vou refletir em uma clínica psiquiátrica? 
Esse lugar é horroroso!

– Não dramatize, nem torne as coisas mais difíceis para você. Você 
precisa de um tempo afastada de sua rotina, só isso.

– Tenho uma vida lá fora, uma agenda cheia de compromissos, 
não posso ficar trancada aqui, prisioneira, sem nem saber o porquê.

– Sua psiquiatra falará com você assim que chegar o momento. 
Sugiro que volte para o seu quarto e tente aceitar o que está aconte-
cendo. 

Respostas era tudo o que eu não encontrava ali. O lugar refletia 
medo, angústia, preconceito e desamparo. Tudo o que vejo me desagra-
da profundamente por ser a representação maior de um depósito da 
incompreensão humana. Retorno ao quarto, inebriada por um misto 
de sentimentos e emoções completamente desconhecidos até então.

– Está melhor? Pergunta a menina da cama ao lado.
– Melhor? Como posso estar melhor? Não encontro sentido para 

estar aqui. Por que você está aqui?
– Tentei me matar.
– Como?
– Tomei muita medicação, mas infelizmente ainda não morri...
– Foi a primeira vez?
– Não, é a terceira. Você também tentou suicídio?
– Não, acho que não faria isso.
– Às vezes esse parece ser o único caminho, para mim foi assim.
– Mas você ainda está aqui e precisa seguir. Talvez não seja a hora 

de morrer.
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– É, talvez não adiante insistir com a morte. O que preciso enca-
rar é que nem a morte me quer – ao dizer isso, ela se vira para o lado 
e fica em silêncio.

Estar vivendo aquela realidade era o mesmo que estar diante de 
um enorme quebra-cabeça. Eu precisava entender o que estava acon-
tecendo e como havia chegado até ali. Olhando uma enorme janela, 
vejo uma abelha lutando por sua vida, tentando sair para ganhar sua 
liberdade em meio às grades e à tela de proteção. Percebo que havia 
apenas uma pequena senda que seria o único lugar possível para ela 
conquistar sua vida em liberdade novamente. Dedico um tempo a ob-
servar aquela cena até reconhecer que, naquele momento, eu estava 
exatamente como ela. Eu precisava também encontrar a minha fenda 
ou senda, um caminho estreito que me conduziria a uma nova forma 
de ser. Olho para a menina ao lado e indago:

– Você está vendo aquela abelha na janela lutando por sua vida?
– Sim.
– Está vendo que há uma senda que a pode levar para a sua vida 

novamente?
– Sim, mas é muito pequena, quase invisível.
– Mesmo assim, ela existe. Nesse momento, somos iguais a essa 

abelha. Precisamos encontrar a senda que nos libertará dessas grades e 
que nos conduzirá a uma vida plena, feliz e em liberdade.

– Você é muito otimista. Acho que não tem senda alguma, vejo 
apenas sofrimento, dor e vontade de acabar com tudo o mais rápido 
possível. Não aguento mais estar viva, não suporto minha vida.

– A senda existe, estou certa disso, talvez o desespero a afaste.
– Queria muito poder acreditar nisso, mas estou muito cansada 

da vida. O fardo está pesado demais.
– Talvez esteja procurando no lugar errado. Provavelmente seja 

um erro de percepção.
– Você também deve estar procurando no lugar errado, do con-

trário, não estaria aqui.
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– Concordo. A única diferença entre nós é que eu sei que a senda 
existe.

– Talvez essa senda, para mim, represente a morte.
– Penso que se fosse a morte, você já teria morrido. Você continua 

viva após três tentativas de suicídio. Talvez esteja na hora de encontrar 
a senda que a conduzirá a uma vida feliz.

– A única certeza que tenho nesse momento é que nem a morte 
me quer. Sabe de uma coisa? Vou ajudar essa abelha a sair dessa prisão 
– ao dizer isso, ela se levanta e liberta a abelha para continuar sua vida 
fora dali. E comenta:

– Pelo menos agora ela está livre para continuar sua vida fora desse 
inferno.

– Nosso dia também chegará.
– Não sou tão otimista assim. Só penso e desejo morrer, essa é 

minha fenda ou senda real, seja lá qual for o nome. A verdade é que 
adoro a morte – ela brinca.

– Você pode estar procurando vida na morte, parece ser isso. Tal-
vez você precise entender mais sobre o processo de vida e morte. Na 
verdade, a morte não existe, é apenas uma ilusão, a ilusão da matéria. 

– Não acredito em mais nada. Você acredita em Deus?
– Sim, como a única e grande verdade.
– Se Deus existe e você acredita tanto nele, por que você está aqui, 

vivendo essa realidade horrorosa?
– Talvez eu esteja aqui justamente porque Ele existe.
– Essa eu não entendi. Estar aqui, em uma clínica psiquiátrica 

porque Deus existe? Não faz sentido.
– Sim, mas é exatamente isso. Posso estar aqui hoje, vivendo essa 

realidade, porque Ele existe, e eu não tenho dúvida disso, de Sua exis-
tência. 

– A única coisa lógica que posso pensar nesse momento é que se 
Ele existisse, nós não estaríamos aqui. Mais um tempo aqui dentro e 
você verá que Deus não existe. O tempo vai lhe mostrar toda a verdade 
escondida atrás dessas grades que nos separam da nossa vida, que nos 



A Alquimia do Espírito

21

separam da normalidade. Aqui dentro não existe Deus, esquece isso. 
Aqui é a realidade mais distante de Deus, essa é a verdade.

– Acreditar em Deus não é ser otimista, é saber que tudo tem um 
propósito, um sentido maior. Apenas precisamos encontrá-Lo, e estou 
certa de que O encontrarei.

– Continue acreditando em Deus, mas logo você entenderá do 
que estou falando, que Ele não habita este lugar. Deve estar em qual-
quer outro lugar. Inferno não é lugar para Deus, aprenda isso logo.

– Sempre acreditei que nesses momentos somos testados em nossa 
fé. Fé não é acreditar em Deus quando tudo está bem, é também sentir 
sua presença nos momentos mais difíceis. Não é uma questão apenas 
de acreditar em Deus, e sim de sentir sua presença, isso faz toda a di-
ferença.

– Não sinto nada. Deus me abandonou há muito tempo. Minha 
experiência me diz isso, não há força salvadora para quem está aqui 
dentro. Ao sair daqui, você sentirá como se um rótulo fosse colocado 
na sua testa, nada nem ninguém tirará isso, sua vida terá esse registro 
para sempre.

– Estamos aqui, nada muda isso. O que pode transformar nossas 
vidas é o olhar que lançamos a essas experiências, que pode dilacerar 
ou ser movimento propulsor da transcendência.

– Suas palavras até soam bonitas para quem nunca tenha passado 
por aqui, mas, para mim, são distantes demais. Não há sentido, apenas 
um imenso vazio, gigantesco. Eu caí nesse vazio que é árido, escuro e 
seco.

– Você está se relacionando mais com a morte do que com a vida, 
e isso pode determinar o seu caminho. Você é jovem demais para co-
locar tudo a perder. 

– Tudo está perdido para mim e isso já faz muito tempo, não há 
sentido na vida.

– A busca pelo sentido da existência deve ser sempre a bússola a 
guiar a caminhada. Não tenho dúvida de que para tudo há um sentido, 
um propósito maior, inclusive para essa sua vontade de morrer, há um 
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sentido nisso para a sua existência. Na verdade, é preciso saber o que 
você deseja matar dentro de você mesma.

– Você fala em Deus e em sentido da vida dentro de uma clínica 
psiquiátrica. Certamente não encontrará sentido para estar aqui, assim 
como eu também não encontro sentido para estar na vida.

– Posso afirmar que logo encontrarei o sentido por estar vivendo 
tal experiência. Não somos seres soltos no mundo, somos seres em bus-
ca de um sentido maior que explique e integre nossa jornada na Terra.

– A vida é uma piada de mau gosto e eu não consigo achar graça 
em estar nela.

– Sabe, sempre acreditei que encontrar a graça da vida e na vida é 
nossa grande missão. Tudo depende do olhar lançado: as imagens po-
dem ser repletas de beleza ou podem ser o reflexo do pior da vida. Eu 
sempre escolho ver a beleza, independente da situação, ela é o tesouro 
da vida, a beleza está em tudo, essa é a verdadeira graça.

– Graça na vida, sentido, beleza... Mas qual o sentido da vida, 
afinal?

– O sentido da vida é encontrar sentido em todas as experiências 
de vida, decodificar os sinais e ler com voracidade o grande livro da 
vida. É isso que precisamos fazer, é para isso que estamos aqui.

– O livro da minha vida deve ser um drama sem fim, nem eu sinto 
vontade de ler esse livro, não tem atrativo algum.

– O livro que iremos escrever depende do olhar lançado ao todo, 
do quanto absorvemos do néctar da vida.

– Você fala como se fosse uma escolha, e não uma condição da 
existência.

– A condição se transforma quando a escolha é assertiva.
– Não entendo, isso não faz o menor sentido. Estar aqui não tem 

beleza alguma, acredite em mim. Acho que tenho mais experiência do 
que você em estar aqui. Esse lugar é feio, horroroso e sem graça alguma.

– Dentro de nós reside o grande tesouro da vida, apenas  precisamos 
contatá-lo. O externo é apenas reflexo do interno, não há diferença al-
guma, é exatamente a mesma coisa.
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– Isso é muito distante de mim, não vislumbro tesouro algum. 
Apenas desejo o fim da minha vida e isso deveria ser respeitado. Creio 
que o suicídio é o grande tema humano, a maior questão existencial a 
ser revelada. Todos deveriam ter direito à desistência da vida.

– Com tanta beleza na vida, não vejo o suicídio como a grande 
questão humana. Como ser feliz na vida deve ser a grande questão. Sair 
de cena antes de o espetáculo acabar não é uma boa ideia.

– Se o espetáculo não vale a pena, devemos mesmo sair, é só isso 
que penso, é só isso que desejo. Minha vida é um palco completa-
mente desprovido de espetáculo, só não entendo por que não consigo 
colocar fim depois de três tentativas, é muito torturante.

– Na vida, só saímos de cena quando o espetáculo acaba, quando 
cumprimos o nosso propósito. Isso tudo revela que você ainda não 
cumpriu o seu propósito. Você deve agora ficar e procurar, corajosa-
mente, o seu propósito para estar aqui, o seu sentido existencial.

– O não sentido também pode ser um sentido.
– O sentido é o caminho do coração. Dele verte o real sentido da 

vida. Escute o seu coração e descubra o verdadeiro significado da sua 
vida.

– Posso saber qual o sentido da sua vida?
– O sentido da minha vida é meu desenvolvimento espiritual, é 

para isso que vivo, para evoluir sempre. Independente da situação que 
encontro, retiro dela o significado para seguir, para contatar com o 
essencial.

– Só não entendo como alguém com um sentido tão elevado pre-
cisa passar por aqui, pelo inferno. Não vejo explicação para isso.

– Não há como conhecer o paraíso sem antes passar pelo inferno, 
essa é uma grande verdade da vida. Para elevar-se, é preciso também 
afundar-se, aprofundar o olhar. O desenvolvimento espiritual percorre 
o seu próprio caminho, e cada um encontra o seu. Pelo jeito, o meu é 
transitar no escuro do mundo, navegar pela sombra humana e, talvez, 
ou exatamente disso, brote a luz que tanto procuro. O que sei é que 
nossa consciência desperta também por meio da dor. Provavelmente 
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o meu caminho seja o de tornar consciente a escuridão para só então 
encontrar a luz. Uma grande verdade da vida é que não há como se 
chegar à luz apenas pensando, lendo ou refletindo sobre ela, e sim vi-
vendo a vida na sua prática. Isso nos capacita para uma nova ordem, 
para uma nova forma de Ser no mundo, a partir da prática, e não do 
conhecimento de uma teoria. Você entende isso?

– Acho que sim. É meio complexo, mas escuridão, sombra e mor-
te, isso eu conheço bem.

– Agora é preciso contatar a vida, a alegria, a felicidade. Você tem 
fome de vida e procura saciá-la com a morte.

– Fome de vida sendo saciada com a morte... É, parece que faz 
algum sentido, mas por quê?

– Você terá de encontrar as suas respostas sozinha.
– A minha senda.
– Exatamente. Somos eternos habitando um corpo de passagem 

por mais uma experiência terrena. Todos somos divinos e temos um 
propósito maior; resta-nos encontrá-lo.

– Queria muito acreditar nisso, mas estar aqui torna tudo ainda 
mais complexo e difícil para mim.

– Eu sei. Uma internação psiquiátrica não deve ser a melhor ex-
periência da vida, acho que vou aprender isso estando aqui agora, mas 
mesmo ela pode ser uma oportunidade para o crescimento e o desen-
volvimento humano.

– Gostaria de saber como...
– Aprendendo com tudo. A escolha é sempre nossa: ver apenas o 

sofrimento e a dor do mundo ou aprender o significado profundo de 
todas as coisas e situações.

– Aqui dentro há só dor e incompreensão batendo na porta da 
alma.

– Muitas vezes, esse é o caminho que a alma encontra para nos 
mostrar o real sentido da existência. Viver a dor conhecer o amor pode 
ser um caminho.

– Não sei de onde você tira tanto otimismo.


