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Liberdade...
Ser Livre é atravessar a ponte para o mundo
invisível. É estar integrada com o ambiente
natural. Desejar viver entre as realidades
existentes buscando no improvável a probabilidade
de todas as coisas. É manifestar o espiritual. É
mostrar ao mundo de forma pratica que existem
muitos mundos que foram criados para todos nós.
Por amor desejar que todos sintam a possibilidade
de encontrar a Verdade que o liberta de ser
escravizado mentalmente. LIBERDADE é estar
Livre para Sentir, Pensar, Desejar e Agir!
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Prólogo
...Estava olhando algum ponto muito longe na
chama da vela, talvez sonhando acordada ou não,
era como uma hipnose. Perdi-me concentrada
alheia ao mundo em que vivia.
O fogo refletido no espelho balançava de um lado
para o outro, viva e atrevida, me guiava para
dentro de mim a lugares que nunca imaginei que
conheceria. Foi assim que sem nenhuma
explicação lógica que um homem, sobre quem li
chamado Sri Prem Baba, trajando uma túnica
creme com detalhes trabalhados em dourado,
meio que voando caminhou em minha direção.
Com o sorriso estampado de ponta a ponta do
rosto, barba cumprida naturalmente grisalha,
cabelos longos quase cinzas, segurando na mão
direita um cajado de madeira sutilmente
trabalhado, de braços abertos me envolveu num
longo abraço como se fossemos velhos conhecidos.
De onde estava descobri que nada é preciso fazer,
as coisas acontecem e você simplesmente se rende
a uma sensação de amor, não existe depois, um
mar de paz que o envolvia, no qual, fui arrebatada
a uma intimidade, certa de que nunca havíamos
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nos encontrado fisicamente e tudo foi instantâneo.
Mais rápido que pensar, falar e escrever.
Foi assim o encontro numa espécie de sonho
acordado.
_Bom dia! Minha Jovem.
_O Senhor, como pode?
_Tudo podemos quando acreditamos. Esse é o
poder da Imaginação. Recebi o seu recado.
_Recebi uma mensagem de volta, não sei
exatamente o que fiz ou o que estava procurando.
Agradeço pela atenção, mas não sei se acredito
que isso esta mesmo acontecendo.
_Apenas aceite que esse é um bom sonho.
_Verdade.
_Seus sentimentos me tocaram profundamente e o
amor que derrama do desespero me fez lembrar
que um dia também me senti assim, por isso não
pude deixar de atender um pedido vindo do seu
coração. _Quero te mostrar um lugar.
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O Sonho era surreal, imaginário, uma fantasia,
mas se quer saber só queria aproveitar e me
deixar levar.
Fui rendida!
Não era uma questão de acreditar, ele estava ali
diante de mim em pessoa, não fisicamente, não sei
como dizer, era como se não fosse meu corpo,
estava desligada dele, havia outra realidade além
desta, era onde estava e nela o via nitidamente
com os olhos como se tudo fosse fisicamente.
Simplesmente fui.
Como num desligar de consciência, uma anestesia
que durou um segundo ao despertar estávamos
caminhando suavemente por um jardim florido
num campo verde vivo de um cheiro fresco
indefinível, parecido com amaciante de roupa
recém-tirada do varal. Foi instantâneo respirar
profundamente.
Havia um céu azul límpido com nuvens em forma
de bolotas de algodão, isso me fez voltar à infância
quando olhava os desenhos se formando no céu.
Era natural tal sensação, mesmo que fosse um
sonho tudo era perfeito, tinha nítida sensação de
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estar caminhando acordada. Simplesmente estava
lá.
Queria aproveitar cada momento daquela presença
nesse lugar maravilhoso, onde nunca estive e onde
quero sempre estar.
_O que te faz acreditar que posso ajudar?
_Estou buscando freneticamente pelo meu destino,
sinto-me atraída pela existência além, como um
segredo da vida ainda a ser revelado num mundo
onde realidades se encontram. Desde criança,
frequentei lugares e às vezes vivi a ilusão de ter
encontrado, porem a angustia continua – Sei que
não encontrei um caminho porque ainda sinto que
falta algo que não sei explicar o que é.
_De fato minha jovem, já olhou para o caminho
que segue?
Só balancei a cabeça. Como quem não sei se sei,
se olhei.
_Já me senti assim. Até que encontrei meu Mestre.
Quando o encontrei me entreguei a ele, realmente
senti que havia encontrado meu caminho - ainda
carregava uma angústia, mas tinha certeza de que
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