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CAPITULO 3 

Ele não é o Homem que eu pensei que era. 

Ele é como é…. 

Não se julga um Homem pela sua aparência.. 

Tudo tem um tempo. Uma hora para nascer e uma hora para morrer. 

Eu costumava saber como encontrar essa sensação. 

A felicidade não importa? 

Estamos a ficar sem tempo. 

Disseste para nos agarrarmos ao verdadeiro caminho. Devemos saber olhar para os 

outros caminhos.  

Temos que construir uma nova vida… 

Quase perdi a minha fé!...Mas tu foste enviado por Deus para nos ajudares. 

Dai-nos sabedoria. 

E sementes por desenvolver.. 

Tomaste uma decisão. Tens que viver com ela. 

Manter sempre o respeito mútuo.. 

É preciso manter a chama viva da vida…. 

A verdade virá à superfície e prevalecerá… 

Sabes tão bem quanto eu o que se passa aqui… 

Queres saber o que está do outro lado? 

Vais saber quem és… 

Traz-me um sonho. 

Colocou o peso sobre as suas costas e partiu… 

É necessário ter uma grande capacidade para estar sempre disponível quando 

precisam de nós…. 

Vivemos eternamente no jogo de atribuir sempre a culpa aos outros… 
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Ficamos aqui e lutamos… 

É a única maneira de chegar ao caminho. 

Tens um destino a cumprir. É assim que deve ocorrer. 

Julgo ter respostas para tudo, mas não podes alterar o sistema. 

Também sei algo sobre quem és…Os nossos futuros dependem da tua vontade de 

moldar o futuro. É maior do que isso. Para mudar o futuro. 

Que foi? Tornar o Mundo melhor. Tem história. 

A desigualdade do sistema é o problema major. Há sempre alguém a querer manipular 

o sistema e a querer controlar as pessoas. 

Virão buscar-me. 

Prepare-se para as mudanças que aí virão… 

Podemos ir naquele caminho? Nem sabia que isto existia. 

Tinha um dom único. 

O tempo foge. 

Ainda temos que pagar….. 

Está para além das minhas capacidades….Devo poder ajudá-lo. 

É indecifrável….Queres experimentar? 

Para de viver no passado. 

Vamos por um atalho até chegarmos ao significado. 

Enganámo-nos. Não devia ter saído. 

Devia proteger-nos. Não sei porque está a agir assim. 

As pessoas pensam que conseguem voar… 

Não parecem estar muito felizes. 

Faz muito sentido. 

É um recurso que pertence a todos. 

Diz-lhe alguma coisa? 
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No fim sempre os apanhamos…. 

Já conseguiste alguma coisa útil? 

Nós somos tão desajeitados…. 

Temos de proteger a essência…. 

Não fiques a olhar…. 

Gostava de ter mais tempo para saber o que se passa aqui. 

Quem aqui tem motivos? 

As pessoas estão finalmente a prestar atenção… 

Podia tê-las deixado ter o seu momento… 

Não esperava vê-lo aqui…Ninguém é perfeito. 

O melhor ainda está para vir…. 

Já fizemos uma longa caminhada juntos…. 

Sempre foi um sonho meu….Passou-se muito tempo. 

Estivemos a tentar usar fórmulas de diversão. 

O tempo selou o crédito. Mas serve para todas as estações. 

Procura-se sempre o que chama mais a atenção… 

É todo o trabalho. 

Tanta coisa para recuperar. 

Temos o privilégio de partilhar um momento. 

Permite-nos ver um pouco mais…..Vai muito mais além. 

Precisamos que mais pessoas se preocupem… 

Os seres humanos unem o mar, a terra e o céu. 

Qualquer hipótese de encontrar um caminho fácil…é praticamente impossível. 

Durante um momento pensamos que a felicidade nos retribui… 

A cidade não pára. Tenta atrair…para além da cidade. Sucesso. 
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Temos de usar alguma precaução. Tudo o que precisamos não é suficiente. 

Salvos pela carapaça. Mantém-se ao alcance. 

Raramente falham o alvo. Isto não está certo. 

Sê sincero desde que voltaste. 

Deixa a tua mente fazer aquilo que achas correcto. 

Se a questão reside nas eventuais dificuldades… 

Sem confiança nada é possível. Em cheio. 

Não há tempo a perder. 

Tu podes voltar à tua missão. 

Sinceramente até percebo. Não és tu. 

Isso não vai acontecer. 

Acho que é a minha música. 

Nós precisamos de ti. Eu preciso de ti. 

Partilharam o plano contigo? 

O que quebrou a ligação? 

É maravilhoso que cá estejam. 

Tens de começar a confiar em alguém…. 

Nunca testemunhei um milagre… 

Sabia que já nos conhecíamos. 

Ainda bem que nos voltamos a encontrar em circunstâncias mais felizes. 

O que significa isso? É óbvio que tem orgulho. 

Medimos distâncias, não tempo. 

Pensava que todos olhariam para mim. 

Algumas palavras sobre ele…..que eram dirigidas para mim. 

Creio que pode haver uma ligação… 
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É uma maneira interessante de passar o tempo. 

Passam por cá muitas pessoas.. 

É o primeiro de muitos obstáculos quando se parte ao sabor da corrente. 

Depende muito do que o ser humano decidir valorizar e proteger. 

Há muita liberdade e aventura. 

Vivemos para isto. 

Quando nascemos partimos numa viagem extraordinária. 

Temos o privilégio de partilhar momentos. É algo inacreditável. 

Nada existe isolado. 

Existimos numa interdependência com as forças que nos cercam. 

Compreendo como se deve sentir. 

Fizemos tudo o que pudemos com o que conseguimos. 

A maioria dos homens alimenta o seu Ego. 

Porque estavam os homens a lutar? 

Porque lutavam eles? 

Não sei o que é que aconteceu… 

Estão a ir por um caminho difícil… 

Não faz sentido. 

Porque não tentaram travar a luta? 

Quem faz o quê a quem? 

Todos os dias somos superiores à violência fortuita. 

O tempo está a esgotar-se até cair o vento… 

Agradecer a quem trouxe sensatez às decisões. 

Parece que está tudo mais longe…….. 

Se tiver problemas, aviso-o….. 
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Não vai ficar bem. Nunca fica. 

Adoro este local. Lembra-se a minha infância. 

Não pensei que se repetisse. Parece que foi ontem. 

As lições que aprendem dependem deles. 

Só sabia que tinha que agir. 

É bom ser-se valorizado por alguém. 

Talvez se sinta apenas só…. 

Devíamos conversar sobre o que aconteceu… 

Ele voltará…. 

Devia ter aprendido contigo. 

Não és a única a sentir a falta dele. 

Mantém-se juntos… 

Sabia que tinha que fazer mais do que salvar-se a si próprio. 

Trocar ideias, pensamentos e palavras… 

No jogo que criámos quem manda é sempre o mais forte. 

O desaparecimento de pensamentos de amor é um processo silencioso. 

Ensinou-o a andar…..e veem o Mundo passar… 

Esta necessidade de sentir a vida e tocá-la…. 

É o que temos por descobrir. 

Quando a vida começa a deixar de nos proporcionar o que nos oferecia, perdemos a 

vontade de continuar. A maioria depende de qualquer coisa que nos aconteça agora. 

O lugar central das nossas vidas é uma correria…. 

Não havia espaço suficiente…É o local onde a terra toca o céu… 

Também estão por determinar…Não é o que parece… 

Que horas são no teu relógio? 

Escolheram as horas ao acaso…. 
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Viver é estabelecer ligações…São todas diferentes 

Decidi que devíamos seguir um atalho tentador… 

Tenho curiosidade em saber como é… 

Indicar problemas que existem para que possam ser resolvidos. 

Estão a ocorrer muitas coisas… 

Esta terra está semeada de luzes e faróis… 

Uma das melhores maneiras de fazer o caminho …é de barco. 

É o local onde a terra encontra o céu… 

Só quero que ele seja quem realmente é…. 

Continua com o que estás a fazer. 

Não é o que parece. 

Tem tudo para se ajudar a si próprio. 

Ver o que temos que fazer a seguir…. 

É agora que realmente começa o trabalho duro… 

E livramo-nos da concorrência… Será? 

Ela acaba por ceder… 

Está bastante á vontade…Mas acho que é uma desculpa … 

O que se revelou foi um nível de engano..na confiança de uma Sociedade. 

A liberdade mostrou o seu real poder…. 

Aprendendo a usar a confiança…cresceu…. 

Agarrou um meio de comunicação interpessoal…. 

Como podemos não fazer o que é necessário? 

Eles queriam acreditar………dar à confiança um novo significado. 

A construção de uma nova mentalidade baseada em símbolos e créditos. 

Ficámos muito mais materialistas do que nunca…. 
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Vivemos o que falamos. 

Usamos a evolução na última fronteira. 

Eficiência na expansão do entretenimento…. 

Trabalhemos para conseguir crescer…e cresceremos…. 

A transformação do padrão de vida usou novas técnicas…e conseguiram crescer no 

deserto. 

Conseguimos abrir, de alguma forma, mais corações…. 

A dificuldade da interpretação…. 

O que acontecerá? 

O que acontecerá quando aceitarmos o fracasso? 

Uma forma de perceber o que existe…….. 

Parece que se ergueram e partiram… 

Sabendo o que nos espera, decidimos se vale a pena………… 

Acho que conseguimos entrar………. 

Cada ser humano tem uma história…… 

As pequenas coisas da vida, fazem parte da parede… 

Dependendo do tamanho, valerão todos os minutos…. 

A distância entre as pessoas foi essencial na comunicação… 

Passamos tanto tempo a procurar artefactos… 

A descolagem vai iniciar-se……… 

Nas profundezas do deserto estamos interligados. 

Deixamos sempre visíveis as sementes importantes. 

O mutualismo subiu na procura da felicidade. 

O segredo da amizade é parte do olhar. 

 

 


