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PALAVRAS DA AUTORA

Quisera eu compartilhar com você, leitor, tudo o que guarda 
o meu coração, tudo o que passa na minha mente, tudo o que 
sinto e percebo durante esta minha estada aqui na Terra. Cheguei 
como uma espécie de estrela errante numa descida acidentada, 
difícil. Logo um susto, e quase tive de partir. Meus olhos, que já 
eram enormes, tornaram-se mais abertos, alertas e muito atentos. 
Meus olhos passaram a ser meus guias. Eu olhava para fora e para 
dentro, dia e noite, noite e dia. Sempre captando tudo, todos, an-
tes, como forma de me proteger da dor. Ser neste planeta mínimo 
já é bastante dolorido, mas ser e continuar a ser sem sentir-se que-
rido, sem ser entendido, sem ser escutado, respeitado e honrado, 
é praticamente impossível de se suportar.

Tive de ficar aqui. Entendi que havia escolhido descer e estar, 
por um tempo, aqui. Falaram-me em uma missão. Eu precisa-
ria viver e experimentar algumas coisas para saber como era ser 
criança, crescer, me desenvolver nessas condições. Solitária, segui, 
persisti e decidi, ainda bebê, que ia ficar tudo bem, mas, para isso, 
precisaria buscar a consciência em cada segundo, em todos os 
momentos e situações dessa “viagem”. Desde meu estágio “bebê”, 
ouvia e entendia tudo o que diziam e faziam os adultos. Entendia 
até o que não diziam, mas pensavam e sentiam. Percebi que o pri-
meiro desafio seria sobreviver. Assim, me dediquei a  sobreviver. 
Para isso, era necessário agradar, ser querido, se encaixar em certos 
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modos esperados. Não, não era fácil! Sonhava, muitas vezes, com 
o outro lado do véu, sentia que voava, flutuava, era leve como 
uma pena no ar do infinito. Eu conversava com Deus, rezava e 
sabia, de algum modo, que não estava só...

Resolvi que ia estudar, como todos faziam. Era o que via 
ao meu redor. Também queria estudar, ir à escola, ler e escrever. 
Tinha pressa de crescer. Fui à escola com três anos de idade, de 
tanto insistir. Eu tinha personalidade, quando queria algo, não 
desistia. Cheguei à escola e... que decepção! A dor da desilusão 
mais absoluta. Descobri a mentira e a maldade em outras crianças 
e nos adultos, professores. Não sabia se o mal começava em al-
guém, mas o sentia, via e sofria. Já existia bullying naquele tempo, 
só não recebia esse nome. Eu chamava de maldade mesmo. Tentei 
por três longuíssimos meses descobrir o que poderia aprender na 
escola. Confesso que não consegui perceber qualquer beleza ou 
atrativo naquele lugar. Decidi que a escola não era para mim. In-
sisti e voltei para casa, afinal, antes só do que mal acompanhada. 

Passei a buscar formas de passar o tempo até conseguir rea-
lizar a minha missão aqui. Inventei brincadeiras, gostava de de-
senhar, pintar, pular e rir à toa, como qualquer criança. Sentia 
falta da natureza, do mar, dos bichinhos. Nasci bem no centro 
de uma capital. Descobri algo chamado cinema e me apaixonei. 
Decidi que assistiria a todos os filmes que pudesse, pois aquilo 
realmente me interessava! A questão é que, naquela época em que 
escolhi nascer, não havia muitos cinemas e, menos ainda, filmes 
dedicados às crianças. Apesar disso, eu estava realmente decidida, 
e sempre que havia notícias de um filme de censura livre para 
crianças, conseguia alguém para me levar. Cheguei a assistir 6 
vezes o filme Help, dos Beatles. Na última vez, soube que o filme 
sairia de cartaz naquele dia, então encontrei uma pessoa para me 
levar, e lá fui eu, num dia de chuva forte, feliz da vida. Pensando 
bem, eu era mesmo uma criança decidida, persistente e corajosa. 

O mundo tal como o conheci era muito hostil e perigoso. Pros-
segui enfrentando as façanhas. Notei que eu tinha uma  espécie de 
predileção por perfeição, detalhes, limpeza, capricho,  organização, 
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pelo belo e esteticamente impecável. Não conhecia signos, nem 
mapas astrológicos, mas dava todos os sinais de ser uma legítima 
virginiana. Com o ascendente em libra, recebi a bênção de uma 
dose providencial de leveza e equilíbrio pelo elemento ar.

Prossegui me encantando com a música, especialmente a 
clássica – Beethoven, Chopin, Vivaldi. Gostava de girar ao som 
de valsas de Strauss e me imaginava dançando, tocando, cantan-
do. Estudei piano por alguns anos e até me apresentei em uma 
audição aos 7 ou 8 anos de idade. Fiz ballet também por alguns 
anos e amava todo aquele universo. Conheci a história do Peque-
no Príncipe e simplesmente me apaixonei por aquele ser e seu 
planeta, seu universo também era o meu. 

Com 5 anos de idade, depois de muita insistência e persistên-
cia minha, consegui aprender a ler sozinha! Eu me exercitava com 
uma edição do Antigo e do Novo Testamento, lindamente ilustra-
da, passando horas tentando decifrar o que estaria escrito. Hoje 
acredito que entrei em ressonância com os livros e ativei minha 
capacidade de leitura quântica. E logo aprendi a escrever também. 
Ler e escrever, sem dúvida, foi uma de minhas mais importantes 
conquistas até hoje. Creio que entendi, de forma intuitiva, que 
minha missão passava por desbravar o universo das letras, da co-
municação e da informação. Senti algo muito especial em minha 
primeira leitura, que era uma notícia de jornal. Foi uma espécie 
de emoção até então desconhecida para mim, desde a perspectiva 
humana. Vislumbrei uma espécie de lampejo luminoso que me 
trazia um sinal como uma estrela-guia. Acredito que me agarrei 
ao rastro de luz dessa estrela e nunca mais a soltei. Tornei-me uma 
aficionada por escrever redações, comentários, cartões, mensagens, 
cartas, pois sou do tempo em que se escrevia cartas e se colocava 
no correio imaginando a alegria, a surpresa que causaria na pes-
soa que a receberia. Sou desse tempo em que a gente esperava a 
resposta por meio de outra carta, contando os dias, conferindo a 
caixa de correio como uma espécie de devoção diária. 

Ao longo dos anos, decidi que gostaria de escrever um livro. 
Antes que isso acontecesse, escrevia minhas introspecções, insights, 
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medos e sonhos e depois passei a escrever os infinitos trabalhos da 
faculdade, que eu atravessava madrugadas datilografando numa 
máquina de escrever, que era a maior das tecnologias da época. 
Quando me formei, passei a escrever muitos pareceres, laudos e 
análises de perfil, conforme exigia minha área de atuação profis-
sional. Fiz cursos de pós-graduação e me esbaldei escrevendo os 
trabalhos e as pesquisas solicitados, e no mestrado decidi que ia 
transformar minha dissertação em um livro, e assim aconteceu. 

Prossegui dando aulas e escrevendo muito, ajudando alunos 
a escrever. Inspirei algumas pessoas ao longo do caminho a escre-
ver ou mesmo a publicar seus livros. Tornei-me poeta aos poucos, 
arriscando uns versos aqui e ali, até que a poesia se apresentou e 
não parou mais de brotar em mim. Sempre digo que se eu me fos-
se amanhã, encontrariam em meio aos meus livros e papéis, nas 
minhas estantes e gavetas, muitos blocos, cadernos e pedaços de 
papel com anotações minhas. Poesias, pensamentos, ideias para 
um livro ou artigo, inspirações para a vida...

Assim, estou aqui para simplesmente compartilhar algumas 
das muitas mensagens, crônicas, artigos, poesias que tenho escrito 
em diferentes momentos desta caminhada que chamamos vida. 
Considere tudo isso simplesmente um exercício diário de busca 
pela consciência e, mais do que isso, pela lucidez.

Não esperem escritos “encaixados” nem preocupados em agra-
dar qualquer tipo de métrica, ritmo, convenção. Aprendi que não 
vim para me encaixar, nem me enquadrar. Vim para ser quem sou 
e assim cumprir uma missão de amor, de paz e de luz. Apenas isso.

Agradeço por sua atenção e seu acolhimento, desejando que 
aqui encontre algo que toque sua alma, seu coração, quiçá inspire 
em você algo puro, bonito, digno e sincero para sua jornada e 
missão na Terra.

Um abraço afetuoso e fraterno,
Ingrid
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Já aconteceu de você mostrar algo que chamou sua atenção, 
por algum motivo em especial, para uma pessoa e ela reagir como 
se tivesse visto algo bem diferente do que você viu? Já? Muitas 
vezes? Pois é, comigo aconteceu e acontece com frequência. Eu 
diria que esse é um dos grandes, talvez um dos maiores, desafios 
das relações humanas. A comunicação é o processo fundamental 
para se estabelecer qualquer tipo de relacionamento, do mais bre-
ve e superficial até o mais profundo e duradouro. Pode parecer 
algo simples, mas não é. Comunicar-se com eficácia no sentido 
de transmitir uma mensagem e conseguir que ela seja recebida 
de forma clara e plena é algo tão fundamental quanto ambicioso. 
Conseguir que a mensagem seja recebida e que toda a subjetivi-
dade implícita nela, como sentimentos, emoções, objeções, ironia 
sutil, peculiaridades de seu humor, reticências, gravidade, reflexão 
e introspecção, seja percebida na medida plena, realmente, é algo 
bastante difícil. Na maioria das vezes, impossível. Para começar, 

aluz  
da comunicação
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cada pessoa, como ser único, possui tantas idiossincrasias que 
para alcançarmos de forma perfeita o sentido e significado de sua 
comunicação, teríamos que conseguir entrar dentro dela. 

A fim de ilustrar tal nível de complexidade, vejam o depoi-
mento a seguir: certa vez, um professor que havia vivido alguns 
anos no Japão tentava explicar aos seus alunos, na universidade, 
como era a cultura do povo japonês, seus valores, sua filosofia, 
maneira de se relacionar, de fazer negócios. Ele se esforçou para 
isso até que concluiu dizendo: “para entender de verdade o povo 
japonês, teríamos que nascer japoneses ou trocar a nossa cabeça 
por uma cabeça de japonês”. Como isso é impossível do ponto 
de vista da realidade concreta e das relações corriqueiras e diárias, 
temos de aceitar a imperfeição como uma condição inexorável à 
condição humana. Partindo dessa aceitação, precisaremos desen-
volver e aperfeiçoar, constantemente, a nossa empatia, uma di-
mensão do amor verdadeiro que nos possibilita uma aproximação 
daquilo que vai dentro da alma e do coração, da mente de outra 
pessoa. Reparem que estou falando de uma dimensão do Amor, 
pois é disso que se trata. 

A empatia é essa competência humana e humanizante de se 
colocar no lugar da outra pessoa e sentir o mais próximo daquilo 
que ela provavelmente está sentindo, vendo, percebendo, enten-
dendo ou não conseguindo entender, pensando, imaginando... 
Você consegue se dar conta do grau de complexidade de nossa 
comunicação humana? Imagine então num planeta onde a po-
pulação já ultrapassou os 7 bilhões de habitantes e onde exis-
tem centenas de idiomas e dialetos diferentes, histórias, culturas 
e padrões estabelecidos tremendamente distintos. Além disso, do 
ponto de vista espiritual, a população da Terra possui variados 
níveis de consciência e de evolução, que vão desde aquelas almas 
que vieram com um corpo e uma aparência humanas, mas que 
não alcançaram ainda a condição de humanidade, até aquelas al-
mas, em número bem menor, que já conquistaram o estado de 
iluminação. 
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Nesse ínterim, temos um espectro variado de níveis de cons-
ciência, como bem observou Ken Wilber, que torna o nosso de-
safio existencial ainda mais gigantesco. Por essa razão, estamos 
recebendo, nas últimas décadas, centenas, milhares de almas que 
chegam como voluntários das estrelas para nos ensinar e nos re-
lembrar que podemos nos comunicar de forma mais evoluída, 
simples e perfeita por meio da telepatia. São as crianças e os jo-
vens das novas gerações que já vêm altamente telepatas, ou seja, 
se comunicam pela mente, o que elimina uma série de ruídos e 
barreiras. Afinal, quando uma mente se comunica diretamente 
com a outra, o processo ocorre de forma instantânea e não per-
mite que filtros, como padrões de cultura, idiomas, crenças, va-
lores, preconceitos, tradições, sentimentos e emoções, distorçam 
a mensagem enviada. Não há espaço para ocultações, mentiras, 
manipulações, pois a mensagem vai direto da mente, da fonte 
emissora, à mente do receptor. Simples assim! 

A telepatia é a forma de comunicação mais avançada que 
existe. Ela facilita, dinamiza, simplifica, economiza tempo, ener-
gia e pode impedir inúmeros conflitos, desentendimentos e até 
guerras em família e mundiais. Na medida em que avançarmos 
em nosso processo de comunicação, poderemos amplificar de for-
ma poderosa e transformadora todos os nossos sentimentos ele-
vados de amor, de paz, de alegria, de fraternidade, de harmonia, 
de união com tudo e todos. Alcançando a nossa transcendência 
e iluminação, seremos capazes de enxergar e ver bem além das 
aparências, das máscaras e dos véus. Libertaremos nossos olhos 
espirituais e os debruçaremos nas janelas de nossas almas... dá 
para imaginar?
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Cego

Estou cego
sinto que já
não enxergo
as ruas, as curvas
as linhas
dessa sinuosa
avenida...
Surdo vou vagando
por entre becos
e distritos,
vilas, ruelas
não escuto a vida...
Ah... eu estou muda,
cega e ensurdecida
diante de todos
esses absurdos
vazios e obscuros
rios de lama,

de lava incandescente...
Lampejos de lucidez
me acordam
durante a noite
sacodem meu corpo
e minha mente
desvelam-me
eu sou descendente,
sou ético e puro
mas sou complacente...
Me agarro ao destino
e fico descrente
me solto, me entrego
confio, eu sou
o sol nascente
a luz desse fogo
que nos alimenta
sustenta eu, você
e toda essa gente...


