
Capítulo 1
A TRANSFORMAÇÃO E OS NOVOS TEMPOS

Entre muitos destinos se forma o único destino. O destino da huma-
nidade. Deus não tem tempo. Está fora do tempo. Tudo o que 
está dentro do tempo começa e termina.
Flavio Cabobianco, 6 anos - Vengo del Sol 

O ano de 2012 demarcou, segundo as profecias Maia e muitos 
outros textos sagrados, o final de um ciclo da vida planetária, incluin-
do-se, aí, todos os seres que constituem o planeta. Foi um período 
marcado por acontecimentos que confirmaram previsões e profecias, 
especialmente no que diz respeito a mudanças profundas em todas 
as áreas e em todas as dimensões sociais, familiares,  geográficas, ge-
ológicas, climáticas, econômicas e políticas – mudanças de cunho 
estrutural que indicam um reajuste, um reposicionamento e a busca 
de um novo ponto de equilíbrio. Tanto os indivíduos quanto os cole-
tivos humanos perceberam e sentiram tais mudanças,  independente 
de raça, credo ou classe social.

De acordo com a visão holística, somos todos um, interligados e 
interdependentes uns dos outros, e é isso o que vale para nossa relação 
com os demais seres humanos, assim como para com qualquer ser vivo 
e para com a Terra. Estamos todos influenciando e sendo  influenciados 
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pelas mudanças. Quem já não percebeu, por exemplo, que o  tempo 
está passando cada vez mais rápido? Que não  conseguimos mais fa-
zer tudo o que antes fazíamos dentro do turno da manhã e que, 
mesmo à tarde, que antes nos parecia muito mais longa, agora, já não 
nos espera tranquila, pelo contrário, nos angustia com sua passagem 
veloz? Foi constatado cientificamente que a pulsação ou a frequência 
de base da Terra, denominada Ressonância de Schumann ou RS, ex-
plica que o padrão vibratório do planeta vem se elevando nos últimos 
anos e como tal elevação implica aceleração gradual da medida da 
passagem do tempo. O cientista Gregg Braden viaja pelos Estados 
Unidos, informando e esclarecendo  sobre este tema e sobre o fato 
de que estamos passando pelo Cinturão de Fótons, o que acarreta a 
desaceleração da rotação da Terra e, ao mesmo tempo, a elevação do 
índice de ressonância, RS. Quando a Terra perder sua rotação, e sua 
frequência ressonante (RS) alcançar o índice de 13 ciclos, a Terra vai 
parar; será este o evento chamado Ponto Zero. Após uns três dias, ela 
voltará a girar, só que na direção oposta. Terá ocorrido, então, a in-
versão total dos polos magnéticos. Gregg é autor do livro Despertando 
para o Ponto Zero, que fala sobre este assunto. Vale a pena conferir. 

 Lembrando que o tempo aqui na Terra é uma medida criada por 
nós humanos, assim como o relógio que marca as 24 horas. No entan-
to, do ponto de vista científico e de acordo com uma visão mais ampla 
do Universo, o tempo é relativo e não linear. Portanto, ele não pode 
ser medido de forma linear, como fazemos aqui na Terra. O tempo é 
fluído, e pode-se defini-lo como uma experiência energética. Por isso 
é que quando estamos ouvindo uma aula desinteressante o tempo pa-
rece se arrastar, e quando fazemos algo muito agradável o tempo sim-
plesmente voa. O tempo é um aspecto da Terra e da terceira dimensão.

 Ainda sobre as mudanças que todos nós estamos percebendo 
e sentindo... Quem já não observou que, cada vez mais, estamos vi-
vendo na iminência de eventos naturais que se constituem em gran-
des catástrofes e tragédias, tais como terremotos, tsunamis, ciclones, 
tufões, chuvas de granizo? As alterações climáticas drásticas e radi-
cais já não passam despercebidas por ninguém. Já não temos mais 
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estações bem definidas. O que dizer das tremendas explosões solares, 
que estão cada vez mais intensas, frequentes e poderosas? É claro que 
todos esses acontecimentos afetam – e como afetam – as emoções, a 
saúde e o comportamento dos seres humanos.

Estamos falando de um movimento drástico e irreversível de 
transformação. Transformação significa ato ou ação de transformar, de 
transmudar, de metamorfosear, indicando-nos, assim, um caminhar 
em direção a algo diferente do que já temos, somos e vemos. O novo 
está se configurando bem à frente de nossos olhos e de nossos sentidos. 

A transformação está acontecendo agora mesmo, enquanto eu 
escrevo e você lê. O mundo se globalizou, as fronteiras ficaram tê-
nues, a internet tornou-se a principal forma de comunicação e as re-
des sociais democratizaram muito as relações, colocando em xeque o 
poder e o status quo. A transparência é a principal característica dessa 
forma de comunicação, consequentemente, a verdade é dita e apare-
ce, instantaneamente, doa a quem doer. Dessa mesma forma, a men-
tira, a corrupção e a manipulação também aparecem e ficam claras. 
Nunca se discutiu tanto as questões éticas envolvidas nas relações 
pautadas por tal grau de clareza. Com as novas gerações nascendo, 
com a telepatia totalmente ativada, é de se supor que caminhamos, 
a passos largos, para uma sociedade incorruptível na medida em que 
a comunicação será pela leitura das mentes e das almas! Consegue 
imaginar, caro leitor?!

Atualmente, tudo pode ser buscado e pesquisado na internet. 
Vemos, assim, muitos limites, do bom senso à lucidez, sendo ultra-
passados em prol da rapidez e da praticidade com que resultados 
instantâneos são oferecidos pela rede virtual. Vemos crianças aficio-
nadas, desde a mais tenra idade, à tela do computador ou do ipad 
ou ipod, como se já tivessem nascido conectadas. Vemos adultos 
comprando roupas para seus bebês ou mesmo buscando o final da-
quela estória infantil da qual não se lembram mais e que o filho está 
 solicitando muito, tudo por meio da rede virtual!

Vivemos no mundo dos cartões, das chaves eletrônicas, dos códi-
gos e das senhas inumeráveis, onde tudo é automatizado. Há sempre 
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um botão que precisa ser acionado ou uma tela na qual  precisamos 
deslizar os dedos para movimentar e transformar a realidade.

Um toque em um botão errado poderá acionar uma bomba atô-
mica ou química e terminar com o planeta e com a espécie humana. 
As crianças sabem bem disso, sabem mais e com mais lucidez do que 
os adultos, em sua maioria. Então, tais mudanças e transformações 
trouxeram-nos até essa realidade tridimensional, na qual a tecnolo-
gia digital, entre outras tecnologias e descobertas científicas, satisfaz 
quase todos os nossos desejos e sonhos em um piscar de olhos, com 
um toque na tela ou com um passar de cartão. Entretanto, essa rea-
lidade, por ser tridimensional, implica certos efeitos e consequências 
em nossa transformação, os quais nos desagradam e dos quais tenta-
mos fugir ou negar, na maior parte do tempo.

Geramos toneladas de lixo, em grande parte tóxico, que não 
tem onde ser colocado e que está poluindo e envenenando nossos 
solos e lençóis freáticos, comprometendo nossa água e nossa alimen-
tação, bem como o ar que respiramos. Só para lembrar, SOMOS 
TODOS UM, e tudo o que fazemos é parte do sistema e atinge o 
todo deste mesmo sistema.

Super-povoamos o planeta, chegando ao absurdo de dobrar a ca-
pacidade populacional que ele, nosso amado planeta, poderia supor-
tar! Já somos sete bilhões e a cada dia esse número aumenta! Outro 
dia, eu comentava isso com uma amiga e fiz uma analogia banal, mas 
que acho que ilustra nossa situação planetária. Eu disse a ela: “imagine 
um ônibus urbano que tenha a capacidade para acolher em condições 
de conforto mínimo uns 100 passageiros, incluindo aqueles que fi-
cam em pé. Agora, imagine esse mesmo ônibus com as portas abertas 
e as pessoas continuando a entrar nele ininterrupta mente. Chegaria 
um ponto em que teríamos pessoas amassadas e comprimidas umas 
contra as outras, pessoas saindo pelas janelas e portas, ar poluído e 
falta de ar. A estrutura do ônibus começaria a ceder e a se desfazer, 
com pneus arriados e vidros quebrados, e o motor não conseguiria 
nem sequer mover o ônibus devido ao peso absolutamente excessivo. 
A seguir, veríamos pessoas se agredindo e competindo por espaço, 
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por um pouco de ar para respirar e até se matando ou morrendo su-
focadas, caindo para fora do ônibus.  Sabemos que, do ponto de vista 
dos estudos da psicologia social, quanto menores os espaços a serem 
compartilhados pelos seres humanos, mais aumenta a agressividade e 
o impulso para lutar por um espaço próprio. Aliás, tal situação-limite 
nos foi apresentada em um filme que recentemente recebeu quatro 
indicações ao prêmio Oscar. O filme Indomável Sonhadora trata de 
forma magistral desse tema e, não por acaso, a protagonista é uma 
criança, a menina Quvenzhané Wallis, de cinco anos de idade, a mais 
jovem atriz a ser indicada ao prêmio de melhor atriz.

O que estamos vivendo na Terra é algo assim, só que em propor-
ções e envolvendo questões infinitamente mais complexas e  terríveis. 
Há alguns anos, a banda mexicana Maná compôs essa linda e, ao 
mesmo tempo, triste e dramática canção que deu nome ao álbum 
Donde jugarán los niños:

La tierra esta a punto de partirse en dos
El cielo ya se há roto,Ya se há roto 
El llanto gris
La mar vomita rios de aceite sin cesar
y hoy me pregunté despues de
tanta destrución
Donde diablos jugaran 
Los pobres nenês
Se esta partiendo el mundo
Ya no hay lugar...
Se a mudança e a transformação trouxeram-nos até aqui e se esta-

mos conscientes de tais condições, o que nos resta fazer, se não dar um 
basta?! Para isso estão aqui, entre nós, tantas crianças e tantos jovens 
dispostos a nos ensinar tudo o que eles sabem por meio de sua cons-
ciência expandida e desperta. Eles podem nos ajudar a reen contrar 
a conexão com nossa alma, com nossa Criança Interior e a ativá-la. 
Eles são capazes de nos ensinar acerca da telepatia, da comunicação 
pela mente e da comunicação interdimensional, que é a comunicação 
com outras dimensões, algo que sabemos, mas que, simplesmente, 
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esquecemos. Eles estão ávidos por ativar em nós a chama do amor 
incondicional que implica amar sem impor condições, sentir com-
paixão, ser empático e solidário, ser justo e generoso, ser verdadeiro 
e transparente. Eles podem nos ajudar a refazer nossa conexão com a 
Mãe Terra e com os ensinamentos de nossos ancestrais e guardiões da 
Terra, os Índios. Essas crianças podem e querem nos ensinar a brincar, 
a dar muita risada, a levar a vida mais leve, a viver no único tempo que 
existe, o agora. Elas vão nos ensinar a levantar os olhos para o céu e 
a conversar com Deus, como se conversa com um amigo verdadeiro.

As crianças de agora representam a mais pura e genuína mani-
festação da transformação humana, no entanto, elas precisam ser ouvi-
das e respeitadas, honradas!

Fica evidente que nós, adultos, precisamos mudar abrindo-nos ao 
novo que as crianças nos trazem e anunciam. Para nos capacitarmos, é 
necessário parar nossa mente tagarela e silenciar nosso ego que só nos 
inclinam para a realidade externa e material, insistindo em fazer-nos 
ver apenas de forma superficial, com base na tridimensionalidade, no 
mecanicismo e, portanto, de modo extremamente limitado.

As crianças, especialmente os bebês, estão livres de toda a influên-
cia e dos filtros da vida cotidiana, por isso elas percebem de forma 
global o ambiente ao redor: para elas o natural é a não  separabilidade, 
e a separabilidade é que deve ser penosamente aprendida. Sendo 
assim, as crianças estão aqui, também, para nos auxiliar a acessar 
outras realidades, que implicam necessariamente em transcender 
nossos hábitos e pensamentos, nossas crenças, nossas certezas, nos-
sas imagens e preconceitos. Vivemos em um mundo quântico, e o 
imaginário quântico é um imaginário sem imagens, uma verdadeira 
transfiguração, segundo Basarab Nicolescu.

Transfigurar é transformar. As crianças vieram ensinar-nos a des-
vendar o mundo das relações com outras dimensões, e trata-se, aí, de 
um mundo quântico com outras e novas leis e níveis de complexida-
de. É no universo quântico que iremos descobrir novos caminhos, 
novas formas e metodologias para entender e para criar nossos filhos, 
daqui para frente, acredite! Portanto, desde já, eu informo: você vai 
precisar ler e estudar um pouco de Física Quântica e de Metafísica.


