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Prefácio
Falar de Mariano Soltys é um ato profético. Os seus
contemporâneos não o conhecem, mas desde já eu vislumbro
sua grandeza. Soltys é um intelectual incurável. Guerreiro que
batalha pela autêntica verdade assim como Fídias Teles. Mas
Soltys não se distingue de Teles só por ser sulista conquanto
aquele seja nordestino. Ele é mais que pensador, é uma
liderança espiritual. Se Baumann disse que a modernidade é
como um líquido que se derrama sobre uma superfície
disforme e que se assenta sobre ela, Soltys não é a descrição
deste fenômeno, ele é o próprio fenômeno. Soltys é filho e neto
do seu tempo. Zona limítrofe geracional. Vive com seus pais
num grande casarão com estilos frugais. Solteiro, quase “um
filho da viúva” como dizem os hermetas. Soltys é a verdade
que não cala. Intrépido embora não panfletário. Quando o
assunto é Bíblia ele escreve sobre tal em transe profundo. Nele
funde-se a intelecção germânica e a simplicidade do brasileiro
do interior. O irmão que não tive. Consolo para os infelizes,
isto é o que resume suas obras. De toda busca filosófica sua
mensagem é o sentido da vida e do universo em estado puro.
Quão grande alma abriga seu limitado corpo. Da paciência é a
essência extravirgem. Mestre de todos nós pela resignação.
Não consigo pensar no que ele escreve sem alterar
profundamente minha própria percepção. Inquina e vicia os
leitores com suas obras mais do que droga. Entendendo-se esta
última palavra no seu sentido amplo. Ele é um sacerdote a
erigir cálices profanos, porém, quase santos. É um autor total,
ying e yang a um tempo só. Não há sereia que o encante, pois é
um Netuno terrestre. Com ele costumo dividir o chá verde de
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Illex na cabaça porongosa. Muito mais que um cachimbo da
paz. Uma amizade verdadeiramente sinalagmática. Advogado
não tanto de processos em autos, mas de processos almáticos.
Doa-se na tinta da áurea caneta. Caligrafia incompreensível, tal
como a coisa-em-si do seu ser. Por debaixo da névoa, da garoa
e da nebulosidade são-bentense abriga-se ele protegido sob a
capa dos magnos clássicos. No fundo, ele é um deles entre eles.
Suas obras são como vapor que retornam aos céus. Herói
atípico e informe como o maior de todos os heróis. Se um dia
eu não for lembrado pelo que escrevi, mas que o Supremo
Deus me conceda a comenda perpétua, o serei por ter sido
amigo íntimo deste ditoso escritor. Soltys é a última flor
nascida do rubro sangue derramado sobre o chão oriundo da
calosidade da mão do bravo imigrante. Outras almas vibram na
frequência da corda do violino. Mariano manipula instrumentos
invisíveis do que o lado de fora são seus livros. Belíssimos
livros! Quando ele dorme está em vigília, quando supostame nte
acordado, sonha de olhos bem abertos. O nome do Deus de
Israel seja glorificado pela vida deste intelectual. Escreva,
Soltys, não sem razão o computador é seu escabelo. Espero em
breve poder findar com vossa mercê os assim por mim
chamados “Cadernos Emergentes”. Se eu for arrebatado
conclua vossa excelência este grandioso projeto. Minha alma
se apavora de ficar apegada ainda a este casulo. Mas se o
Santíssimo Deus fortalecer meus braços, minhas pernas, meu
ânimo, comemoraremos juntos muitos e muitos projetos. Eu
lhe desejo vida mui longa. Eu lhe desejo sucesso editorial e
reconhecimento. Toda sorte de bênção o alcance. Que as
dádivas, a boa sorte, a riqueza, o afeto, e tudo o que você
deseja se lance no seu colo.
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Cléverson Israel Minikovsky, um ninguém!

Prefácio do autor

Continuando o trabalho feito em “Bíblia e Misticismo”,
aqui reservei o resultado dos meus estudos do Talmud, tratado
judaico e de aspectos jurisprudenciais. Também mantive as
interpretações esotéricas e místicas, baseadas em saberes da
gnose, teosofia e demais fontes. O livro se diferencia dos
demais do gênero, haja vista não estar estritamente alinhavada
com determinada corrente ou religião. Fato é que em um
ponto se aproxima talvez de um judaísmo messiânico, mas em
outro da gnose e teosofia. Os comparativos com pontos de
vista orientais e de religiões comparadas, também vêm quase
sempre em meus textos e comentários. Importa que o ponto
central é a Bíblia, em um nível mais avançado de hermenêutica,
não apenas usando aquilo que já foi mastigado por religiões
cristãs tradicionais, que nos doam tão pouco de um sentido
mais profundo dos textos sagrados. De interesse e papel
central nessa obra é o comentário ao Apocalipse, ou livro de
Revelação, sob um aspecto de se relacionar mais as
experiências místicas e a algum caminho iniciático, de
verdadeira transformação, mais do que mera conversão de
aparência. Os símbolos são assim observados de acordo com a
cabala, bem como levando-se em conta o misticismo de
tradições que beiram a noite dos tempos. Mas é um livro que
vai além da expectativa, e trás informações superiores e
avançadas. Sempre que possível tudo que é falado se relaciona
com passagens bíblicas, em diversas versões e traduções.
Assim é um livro que te levará a mais pesquisas e que
renovarão a visão do cristianismo. Boa leitura.
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