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CAPÍTULO 1
O Fiel da Balança

O equilíbrio é a lei que rege o universo das
coisas e está presente desde a posição dos astros
até a preservação das espécies. Em velocidade
espantosa ou numa mudança lenta, o sincronismo é notório e facilmente visível a um bom observador. Entretanto, o que acontece quando
entra em cena um fator que aparentemente não
se submete a nenhuma lei conhecida:
O Livre Arbítrio.
Evolução presume sobrevivência, preservação e aprendizado; exatamente nesta ordem.
Assim, o mal é exercido continuamente em nome
da primeira, justificada pela segunda, enquanto a
terceira resulta das demais com a ação do discernimento.
Você quer e você faz. E ao outro sobra apenas suportar os efeitos da sua conduta, mesmo
quando revidada. Entretanto, quando o compor-
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tamento de um, ou de uns poucos, vem a colocar
em risco o destino da humanidade, imediatamente é acionado o Fiel da Balança.
É nessa hora que no Templo da Irmandade
acendem-se todas as luzes e, na Terra, as gestantes sentem um leve tremor. Um manto de milhões de pontos escuros vai sendo retirado e, em
seu lugar, um inteiramente adornado de brilhantes luzes vai substituindo-o. Por um instante o
planeta parece silenciar. A evolução para alguns
agora será um tanto retardada, para permitir a
entrada em cena das crianças Índigo e Cristal.
Em milhões de lares as gestantes sentiram
essas mudanças. Em Miami, Brenda, no oitavo
mês de gestação, acordou assustada:
— James, acorda — sacudiu o marido —,
acorda!
— O que aconteceu? — ele respondeu
preocupado, enquanto esfregava os olhos e sentava-se na beirada da cama.
— Eu não sei, mas tive a impressão que o
haviam arrancado de mim e colocado outro no
lugar — apontou a barrida, acariciando-a em
seguida com movimentos circulares das duas
mãos —, ele está diferente, parado, estranha-

5

mente quieto. Será que ele morreu?! — As palavras é que praticamente morreram na boca de
Brenda, num misto de pergunta e afirmação, mas
que não admitia resposta.
Rápido e silenciosamente o marido vestiu
uma roupa qualquer, enquanto a mulher apenas
colocava uma capa de chuva por cima da roupa de
dormir.
Em menos de 30 minutos o casal era atendido no hospital local, por um dos médicos de
plantão.
— Doutor, tem alguma coisa errada com meu
filho.
Charles, o médico residente, olhou por instantes a antessala onde mais cinco gestantes
aguardavam atendimento de emergência, e viu
que o relógio digital de parede marcava 03:30 da
madrugada.
E eu esperava um plantão calmo!
— Conte-me o que aconteceu para deixá-la
assim preocupada. Vou examinar você e o neném
e, se necessário, ligo para seu médico e ele virá
atendê-la. Deite-se, por favor.
— Obrigada Doutor. Eu estava dormindo
quando senti um calafrio, acordei e não senti o
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Wesley. Normalmente ele é agitado, se debate o
tempo todo num misto de rolar e contorcer;
chutando e agitando os bracinhos.
O médico continuava o exame:
— Dona Brenda, a senhora ingeriu algum tipo
de remédio... calmante... sonífero... coisas do
gênero.
— Não! — A gestante respondeu num meio
de indignação e surpresa com a pergunta — Eu sei
que tudo que eu tomo passa para o bebê...
O médico anotou alguma coisa na ficha de
atendimento e prosseguiu:
— Dona Brenda, os batimentos cardíacos
estão normais, tanto os da senhora como os do
bebê. Nesse caso, só me leva a concluir que o
neném está dormindo. Mesmo assim, se quiser
posso acionar o seu médico.
— Se diz que está tudo bem, não vejo
necessidade de acordá-lo por um bebê dormindo.
Afinal, foi sempre o que pedi a Deus. Obrigada,
Doutor.
— Assim que possível passe em consulta pelo
médico do pré-natal, ele tem o histórico da
gestação e pode aconselhá-la melhor.
— Farei isso o mais rápido possível. Obriga-
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da novamente.
Enquanto o casal se retirava o médico chamou a próxima paciente.
Ao final de seu turno, o plantonista não pode
deixar de estranhar a similaridade dos ca-sos.
Trinta casos de neném dormindo. Isso não é
comum!
¤¤¤
Doze anos depois
Todos no estacionamento do shopping, à exceção de policiais e paramédicos envolvidos na
operação, pareciam em pânico. Médicos e enfermeiros corriam para prestar atendimento a um
menino caído no chão e uma menina em pé, estática e aparentemente cristalizada, ao lado de um
jovem ensanguentado que se retorcia no asfalto.
Os policiais afastavam curiosos e procuravam livrar uma área para o pouso de um helicóptero, que pairava alguns metros acima do solo.
O comandante da operação checava pelo
rádio o procedimento da equipe:
— Atirador, algum disparo?
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— Negativo! O tempo todo sem alvo!
— Ótimo! — o oficial suspirou aliviado —
Desta eu me livrei! — repetiu mentalmente, enquanto lembrava que nenhuma pessoa em comando, quer estar envolvida em operações que
resultam em crianças feridas ou mortas.
O chefe dos socorristas se aproximou:
— Vamos remover as crianças de helicóptero para o hospital!
— Elas estão bem?
— Sim! Aparentemente traumatizadas, mas
bem!
— Ótimo!
— Acho que deve ficar com isto — entregou
um iPhone ainda ligado —, é do garoto, ele teima
que está bem e insistiu muito para pegar de volta
o aparelho.
— E está?
— Aparentemente... Sim! Por precaução vamos também levá-lo ao hospital.
— Alguma coisa mais... documentos?
— Nada! Disse que é WY... Wesley; foi tudo
que conseguimos.
— Ótimo! Vou ver o que consigo no celular. A
menina?
— Visivelmente em choque!
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— O rapaz?
— Morto! A bala entrou pela boca e ao sair
levou metade do cérebro com ela. Não havia
mesmo esperanças.
— Ótimo!
O outro balançou ligeiramente a cabeça, em
sinal de desagrado com o comentário, enquanto
se retirava.
O policial acionou o botão do aparelho,
enquanto repassava os fatos. Horas de negociação e um desenrolar imprevisível nos últimos
minutos. Conferiu no relógio.
Exatos 3 minutos.
— Estranho! — olhou para o celular aberto
no Facebook.
“Bandido se mata no shopping #meninaseuvi
#fui”
O último status do garoto registrava “5
minutos atrás”.
— Estranho!
¤¤¤
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Momentos antes
— Você está cercado, abaixe a arma!
Um rapaz aparentando vinte e poucos anos,
mantinha uma arma apontada para a cabeça de
uma menina de não mais de quatorze anos de
idade. Momentos antes havia praticado um assalto numa joalheria do shopping e na fuga, cercado,
fez a garota de refém.
A mais de uma hora o negociador da polícia
tentava em vão fazer com que o rapaz libertasse a
mocinha e se entregasse. Temendo um final
trágico a polícia havia posicionado um atirador de
elite num ponto alto nas proximidades. Sabiam de
antemão que facções criminosas utilizavam as
redes sociais para promoverem arrastões e, assim, utilizá-los como cobertura à ação de bandidos
perigosos.
O Atirador, calmo e experiente, reportava ao
seu chefe as condições do momento:
— Alvo na mira, mas sem condições de tiro
seguro. Parece bem treinado e mantém a garota
como cobertura perfeita.

11

— Aguarde, não podemos arriscar a vida da
menina. — O policial levou a mão ao queixo —
Estranho!
— O que há de estranho? Ele está apavorado! — Comentou o Negociador, que se achava bem próximo a ponto de ouvir o murmúrio do
oficial.
— Vê-se que é um cara treinado... sem medo... sem nada! Eles são treinados para usar os
arrastões como cobertura de assaltos. Se algo dá
errado, se entregam, são presos juntamente com
os demais e depois soltos. No máximo respondem
por crime de perturbação da ordem pública e
porte ilegal de armas; e sabem disso. Isso quando
não se desfazem da arma durante o tumulto. Olha,
usa luvas e blusa de motoqueiro, embora não
sejam luvas comumente usadas por eles, poucos
reparariam na diferença.
— O que acha então?
— Ele quer se aparecer... Os tais quinze minutos de fama!
— Então já teve mais que isso, olhe — apontou para um local e olhou o relógio calculando o
tempo que estavam ali —, a mídia inteira deve
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estar presente. Logo deve se entregar! — Profetizou o Negociador.
— Não! Olha você... os poucos segundos que
descobre a cabeça é para se fotografar ao lado da
vítima. Aposto que está postando nas redes
sociais. Ele vai matar a menina!
— Até agora nada indica isso! Por que acha
que pode ocorrer? Andou estudando psicologia
forense?
— CSI, mas não é isso. Alguma facção o
financiou e, considerando que eles não gostam
deste tipo de mídia, ele sabe que não pode ir para
um presídio; será morto! Vai matar a garota e se
matar em seguida!
— Mas vamos poder provar que não temos
nada com isso!
— Como não temos, a vida de um e de outro
é de nossa responsabilidade. É isso que vai aparecer. Ademais, depois ninguém vai ficar sabendo do
resultado da balística. Isso não interessa à imprensa!
— Pode ser que ele se abra para o Atirador.
— Isso não vai ocorrer, vamos torcer por um
fato novo.
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Os policiais estavam bem próximos da faixa
de isolamento e um garoto que ouvia a conversa
começou a caminhar se distanciando do local.
Num ponto, passou por baixo da fita que isolava o
perímetro e foi andando calmo rumo ao estranho
casal. Mantinha na mão um celular e nele teclava.
— Detenham aquele garoto! — O Oficial gritou para os policiais que estavam mais próximos
do menino.
Os homens correram para o rumo do garoto,
mas isso também significava no rumo do meliante, que mantinha a arma apontada para a cabeça da garota, e este foi incisivo:
— Afastem-se ou eu mato a novinha aqui.
Os policiais pararam de imediato, mas o garoto continuou andando.
— Ei muleque, não ouviu. Você também.
Fora!
— Você não manda em mim — o menino
continuou se aproximando até ficar bem próximo
da dupla —, você ouviu o policial, solte a arma e a
garota ou vai se sair mal.
— Dá o fora ou também vai morrer.
— Também é... Então o Oficial está certo,
você vai matar a garota.
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— E você também, se não sumir daqui agora
— ainda falando, o bandido se encobriu ainda
mais atrás da moça e apontou a arma no rumo do
menino. A garota agora soluçava entre lágrimas.
— Você não me põe medo. Eu não tenho
medo de morrer, até criancinhas conseguem.
Você também não... mas nossos motivos são diferentes; eu dou valor à vida e você não sabe o valor dela.
Por instantes o rapaz ficou desconcertado.
O menino voltou a falar:
— Fica calma gatinha, daqui a pouco tudo vai
acabar — olhou para a menina e em seguida para
o bandido e para a arma, enquanto baixava o
corpo até a posição sentado e em seguida deitado, ainda segurando o celular.
— Endoidou é... — o bandido voltou a apontar a arma para a cabeça da garota — Acho que o
valentão ali amarelou — disse para a refém —,
conhece? — apertou ainda mais a menina enquanto apontava o garoto com um movimento da
arma.
A jovem apenas tremeu a cabeça para os
lados.
No comando o alvoroço aumentou:
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— O que houve... Ele atirou no garoto?
— Nada disso Chefe, deve ter desmaiado de
medo.
— Olhe! — O Negociador falou espantado.
O meliante depois de um leve tremor soltou
a garota, enfiou a arma na boca e puxou o gatilho,
caindo para trás em uma poça vermelha e branca;
que imediatamente se formou de uma mistura de
cérebro e sangue.
— Corram, peguem a menina — gritou o
Oficial enquanto também se dirigia ao local.
A jovem estava pálida, estática, olhava o rapaz caído no asfalto com movimentos involuntário de pernas e braços. A poucos metros o garoto começava a dar sinais de recobrar a consciência. Os paramédicos chegaram logo atrás dos policiais. O perigo tinha passado, e com um final imprevisível.
— Baixem o helicóptero!
¤¤¤
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Horas depois
No comando do Batalhão de Operações
Especiais, o Tenente Onofre estava em pé,
enquanto outros cinco policiais se mantinham
sentados; o Negociador, inclusive. Charles, com
mais de 20 anos de trabalho e mais de 200 atuações, foi quem começou a falar:
— Desde que ocorreu o fato, estou a pensar
e não encontro uma explicação lógica. Alguém que
queria mídia, se matar sem qualquer fala. O que
vocês acham?
— Estranho! — Onofre respondeu e continuou — Ei pessoal, a pergunta é para todos, vamos lá. Estranho não vale, eu já falei isso.
— Loucos são imprevisíveis, sei lá.
— Bill, louco não explica nada e sei lá não é
resposta. Vamos, quero opiniões — Onofre respondeu.
— Conhecia a garota? Quem sabe das redes
sociais, já confirmamos que estava postando fotos dos dois.
— Um rejeitado? Um magoado com garotas
em geral?
— Problemas em família?
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— Despedido do emprego? Dívidas? Quem
sabe?
— Não sabemos nada disso, mas vamos
saber. Cuidem disso! Ed, Bill e José vão investigar
a garota e o rapaz; amigos e familiares. Juan, pro
IML, apresse a autópsia, quero saber tudo: drogas,
remédios, tatuagens... Tudo! Estão liberados. —
Todos fizeram menção de se levantarem, o
Tenente continuou — Você não Charles, temos
que conversar.
— Notei que meche neste celular a todo o
momento. É do garoto, não é?
— Sim! Está com bloqueio automático para
cinco minutos e não sei a senha.
— Ora Onofre, é apenas um garoto, não tem
porque ficar bisbilhotando.
— Não, é... veja isso — e entregou o iPhone
aberto no status que já tinha visto antes.
— E daí, garotos postam estas coisas o tempo todo. Gostam de parecer informados. Acho que
isto dá ibope com as gatinhas.
— Só isso, então veja esta mensagem ou post
como eles gostam de dizer — virou o celular para
o colega, permitindo que ele lesse:

18

“Show do Justin em Buenos Aires não vai
acontecer #sintogarotas #falei
— E o que tem isso?
— O show foi cancelado na última hora e ele
postou isso dois dias antes.
— Não sei se sabe, mas o artista já tinha
cancelado um show antes. Ao que tudo indica um
período ruim da carreira. Minha filha é uma fã e
passou dias rezando. Isso foi em novembro ou será que estou errado.
— Sim! Quero dizer, não! Mas isso não muda nada.
— Muda sim! E, ademais, para essa garotada
não acontecer quase sempre significa falhar, não
bombar; como dizem.
— De todo jeito eu quero que você vá falar
com o garoto, afinal fez psicologia. É sua área.
— O garoto acabou de passar por um trauma, a última coisa que os pais vão querer é um
maldito policial bisbilhotando.
— Então não diga que é policial.
— E você... posso perguntar o que vai fazer.
— Vou pra casa assistir televisão. Satisfeito?
O outro balançou a cabeça para os lados
enquanto saía.
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Onofre foi mesmo para casa e acompanhou
todos os noticiários sobre o assunto; até os da
madrugada. Na manhã do dia seguinte, ao invés
de ir para o batalhão e terminar com os intermináveis relatórios que sabia ter de preencher,
ficou em casa e ligou para todas as emissoras que
noticiaram o assunto. No momento, falava com a
telefonista de uma delas:
— Aqui é o Tenente Onofre, Comandante do
Batalhão de Operações Especiais, posso falar com
o repórter que cobriu o incidente do Shopping
Nacional.
— Vou transferir para o Josué.
Não demorou e do outro lado da linha:
— Josué!
— Josué, Tenente Onofre das operações especiais, preciso saber se sua emissora usou de
instrumentos de gravação de voz à distância no
incidente do shopping.
— Sim! Mas não encontramos nada de interessante, por isso não foi pro ar.
— Pode me enviar uma cópia de vídeo neste
mesmo número.
— Fácil, tenho gravado no celular e estou
enviando agora mesmo.
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— Obrigado.
Segundos depois o oficial ouvia a gravação
que havia recebido.
— Estranho!
Saiu para ir ao batalhão, após mandar
mensagem para o grupo da equipe no WhatsApp:
“Reunião em meia hora, na minha sala.”
¤¤¤
No quartel
— Muito bem, o que encontraram?
— Não conhecia a garota, falei com amigas,
chequei os amigos do facebook, vizinhança, clube
e baladas. Nunca se viram antes daquela hora.
— Sem dívidas, saldo em conta bancária, sem
envolvimento com drogas, popular com as
garotas; mas levava a vida aparentemente sem
trabalhar, e gastava bastante em bailes funk. Isso
indica que o dinheiro que usava provinha de
assaltos. Os pais não sabiam de qualquer atividade ilícita do filho, mas também não sabiam se
trabalhava, nem onde e nem para quem; sem
qualquer profissão conhecida pelos pais.
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— O laudo da necropsia atesta morte por
arma de fogo, teste negativo para as principais
drogas e remédios que podem causar loucura
temporária; ausência de álcool no sangue. Sem
tatuagens. E não era um doente terminal; negativo para HIV e outras doenças fatais.
O tenente retirou do bolso um celular, neste
instante o Negociador falou:
— A propósito, os pais do garoto pedem a
devolução do iPhone. E não, não consegui nada
com o menino. Disse que estava somente brincando na internet e que isto não era crime. Parece
bastante esperto. Ainda disse que interferiu
porque nós sabíamos que ele ia matar a menina e
que não estávamos fazendo nada para evitar que
isso não acontecesse; ao que tudo indica ouviu
nossa conversa. Também, é muito reservado e
neste ponto é bom mesmo, porque não vai falar
com a imprensa.
— Que fale com quem quiser! Ouça isso. É a
gravação feita por uma emissora de televisão,
pena que nós não tínhamos naquela hora esses
recursos.
Minutos depois voltou a falar:
— E aí, o que acharam?
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— Não falo pelos demais, mas eu não ouvi
nada demais — voltou a contestar o Negociador
— uma bravata e depois o desmaio, queria o que,
é apenas um garoto de doze anos.
— Ele não desmaiou, ele deitou; o que é
muito diferente. Quem desmaia cai de uma vez.
Esse aí nem soltou o celular.
— Desculpa, Chefe, ninguém deita na frente
do touro a não ser que queira se fingir de morto.
E pra mim tanto faz o menino ter desmaiado ou
fingido o desmaio; isso pode ter-lhe salvo a vida. A
maioria dos animais faz isso. Para nós devia ser o
suficiente. É preencher o relatório e entregar.
Caso encerrado.
— Sei que baratas fazem isso, mas o garoto
não parece uma barata; ou parece?
— Saímos bem dessa, não temos porque
continuar fuçando no assunto, agora é com a polícia civil; concordo com o Negociador — falou um
deles.
Todos os demais concordaram e o Chefe teve que aquiescer, a visível contragosto disse:
— Tá bem! Ao relatório, mas vocês preenchem.
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CAPÍTULO 2
O Líder do Inferno
Se existisse um chefe na irmandade este
seria o Irmão Oculto, assim chamado exatamente
por não apresentar nenhuma forma física. Ele
apenas se comunica com os demais, os chamados
Guardiões, por meio de emissões de pensamentos, ficando estes últimos encarregados das
providências que fossem necessárias.
E era isso que ocorria naquele momento, a
comunicação iria começar. Eles sabiam! As paredes do templo começaram a se dissolver, seus
corpos etéreos também estavam se dissolvendo.
Toda a matéria, por mais sutil que fosse se desintegrava. Em instantes nada mais existia do que um
grande vazio. Um nada que começava a ser
preenchido de pensamentos:
— Doze anos atrás enviamos um milhão de
nossos primogênitos, os primeiros da irmandade
em tudo: antiguidade, conhecimento, força... e
uma vontade inabalável de mudar aquele pla-
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neta. Durante mais de um século cada um deles
acompanhou o que lá acontecia, sem poder fazer
outra coisa a não ser reclamar. Esses agora jovens,
que concentram poderes inimagináveis ao estado
evolucional dos que habitam a Terra, estão
sedentos de ação e mudanças. E eles vão fazê-las!
No momento, nós somos seus Conse-lheiros. Vocês
vão prepará-los e guiá-los para que comandem o
inferno. Que assim se escreva e assim se faça!
Pontos de luzes foram se organizando em
palavras e foram se adensando até formarem uma
parede compacta. Outras foram aparecendo e em
instantes o templo se apresentava novamente em
sua forma sólida.
Visto de longe, mergulhado na escuridão
total, com suas paredes altas de luz adensada, o
Templo da Irmandade mais parecia um farol no
meio do nada. De perto, suas paredes brilhantes
formadas de luz compacta pareciam vivas. O piso,
do mesmo material, dava a impressão de fervilhar.
Os guardiões, posicionados lado a lado,
pareciam estátuas esculpidas do mesmo material
da construção gigantesca; com uma só diferença,
a de se moverem e se comunicarem entre eles.
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— Precisamos eleger um líder.
— Wesley é a escolha ideal!
— É um revoltado!
— Todos o são! Trenfos, durante muito
tempo eles viram as injustiças sem que pudessem
interferir diretamente. É lógico que isto levasse à
revolta.
— Ele não pode ser controlado! Meni, se ele
liderar nós vamos ter problemas.
— Não devemos controlar. Instruir, ajudar e
esperar que ele faça o que não podemos fazer. A
visão dele do mundo ideal atende nossas
necessidades do momento e é uma ótima perspectiva para o que vamos enfrentar no futuro.
— Quando ele estiver no comando da maior e mais poderosa nação você me conta.
— Temos um consenso?
— Sim! Você cuida dele.
— E você?
— Vou arrumar um substituto, um reserva.
Se algo acontecer a ele, vamos precisar de um. E
não pense que é fácil, tenho que escolher um em
um milhão.
Meni visualizou os dias que precederam ao
nascimento de Wesley.
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A mãe, Brenda, embora contente com as
mudanças no comportamento do bebê, que agora
a permitia dormir um sono reparador, sempre
esteve intrigada com essa mudança. Muitas vezes
consultava o Google sobre alterações da
personalidade do feto durante a gestação.
Tentava entender como era para o bebê viver os
nove meses da gestação.
Sua comparação deste período era o de
uma pessoa fechada em um saco plástico cheio de
água doce, jogado no porão de um barco remado
por escravos em meio a uma tempestade. O jorrar
de águas, a arrebentação das ondas contra a
amurada; o eterno bater do tambor marcando o
ritmo para os remadores. Um compasso ora
acelerado, outras vezes manso, tudo conforme o
que a nave estivesse enfrentando; batalha,
tempestade ou calmaria. A eterna viagem até o
porto seguro. Neste meio, os riscos de um
naufrágio, abordagem inimiga e até o medo de
uma recepção hostil no destino.
Não! Melhor comparar com Jonas. Ao
menos sei o que acontece no final.
Referia-se ao personagem bíblico engolido
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por uma baleia, com certeza ouvindo o tempo
todo o bater do coração do animal e imerso em
líquidos no borbulho intestinal. Este tinha um final
conhecido e feliz. E isso a acalmava.
Tentava por vezes lembrar-se de quando
passou por isto tudo, mas as recordações não iam
tão longe. Estava crente que aquele período a
havia marcado para sempre; moldando o seu jeito
de ser, os seus medos e seu humor.
Achava-se uma pessoa tranquila, sensível e,
mesmo sem o foco principal das recordações,
agradecia à sua mãe por isso. Fosse de outro modo e poderia ser agora uma portadora de distúrbios psicológicos graves.
Esquizofrenia e autismo não podem ser
descartados.
Afastou de imediato a ideia. Não lhe agradava pensamentos negativos.
— Ainda mais nesta fase da gestação —
falou baixinho e deu um leve toque na barriga.
Ela sabia muito bem que os pensamentos,
sentimentos e emoções, que sempre refletem no
humor materno, também afetam o feto; pois ele
está exposto aos mesmos hormônios liberados
no organismo da mãe.
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Lembrava-se de ter lido que ansiedade,
nervosismo e depressão são transmitidos quimicamente.
Toda situação de estresse atinge o bebê.
— Ele está escutando tudo!
Brenda entendia muito bem esta fase da
gravidez, o que a intrigava era o que acontece nas
16 horas que o bebê dorme diariamente; já que
durante 65% deste tempo ele sonha. Mas sonhava
sobre o que, com que; se suas experiências eram
poucas e limitadas. Sempre tinha estas perguntas
em mente.
Naquela hora Meni relembrava os encontros diários com Wesley; a começar pelo primeiro
após a nova encarnação.
— Por que me foi ordenado reencarnar?
— Em princípio, porque você e os demais
acham que tudo aqui está errado. Querem mudar
tudo!
— E está mesmo... mas vamos poder fazer
isso?
— Você é parte do Criador, todos o somos,
e Ele tudo pode.
— O que sei é que hoje eu tenho apenas
dois terços do tempo para continuar meu traba-
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lho.
— Bem, isso te dá algo em torno de dezesseis horas por dia. Não é tão ruim assim!
— Mas é menos do que tinha antes.
— Isso é verdade, mas o que conta não é a
quantidade de tempo, mas o que fazemos com
aquele que temos.
— O mundo está piorando!
— Não me parece. Mais médicos, novas
oportunidades de trabalho, uma ciência bem mais
avançada. E isso tudo se resume em mais tempo
de vida, mais e novas experiências; algo perfeito
na evolução.
— Mas a maldade impera!
— Já tivemos oportunidade de conversarmos sobre isso. Quer rever novamente seu passado?
— Não, não é necessário. Eu não me orgulho nem um pouco daquela época.
— Pois deveria, foi o berço do seu Ser. Aliás,
o de todos nós.
Meni parou por instantes, como se estudasse seus pensamentos e a forma de expressálos, antes de continuar:
— A lucidez nem sempre vai acompanha-
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lo; não da forma como a tem agora, os laços com
a matéria estão sendo apertados. Por isso é
importante ter sempre em mente os objetivos do
Universo à frente dos seus.
— Assim eu vou errar.
— Sim, vai! Nós tentaremos ajudá-lo, eu
farei tudo para isso. Mas haverá momentos em
que vai estar só com suas decisões. Agora vá, o
que está passando é uma adaptação gradual e
constante.
¤¤¤
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Em um tempo e espaço diferente
Trenfos acompanhava o movimento da
maior cidade do Brasil. São Paulo, às nove da
manhã de uma segunda, é sempre fervilhante na
região central. Aquele dia não era diferente das
demais segundas. De estranhar, apenas um ser
altamente evoluído acompanhando uma menina
de 12 anos em seu caminhar para a escola;
atividade que visivelmente ela estava fazendo a
contragosto.
#maisumamerdadeaula #fui

A garota teclava no celular e ao mesmo
tempo falava com a amiga ao seu lado, enquanto
as duas esperavam a chegada do ônibus que as
levariam até a escola.
— Não sei por que, mas me sinto mais útil
quando estou dormindo. Pode?
— Você é só uma dorminhoca! Olha nosso
ônibus.
As duas acenaram ao mesmo tempo.
— Merda, lotado novamente. Quem sabe
um homem de atitude? Algum...
— De atitude apenas para te dar o lugar
para sentar. Esquece isto, a maioria já acorda
cansada para ir trabalhar — Michele, a amiga,
completou, sem esperar a outra terminar o que
estava dizendo.
Mirna colocou o fone de ouvido e sequer
retrucou. Dez minutos depois desciam em frente
à escola.
Durante a aula, indiferente à matéria que o
professor tentava explicar, Mirna foi até a carteira
da amiga e entregou a ela o celular.
— Olha esse vídeo maneiro.
— Mirna, se eu estiver atrapalhando, fala
que eu me retiro.
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— Fica à vontade professor, mas devia
também ver esse vídeo. Isso é que é atitude.
A façanha do Wesley nos EUA já era sucesso
na rede.
— É um medroso!
— Como medroso, no meio de centenas de
pessoas foi o único a encarar o cara. Deve estar
apaixonado por ela, só pode — replicou Mirna ao
comentário da amiga que acabava de ver o vídeo.
— Acho que você é que está apaixonada por ele. Aliás, você se apaixona por qualquer um mesmo.
— Qualquer um vírgula, só os de
atitude. A-T-I-T-U-D-E — soletrou completando —
ENTENDEU! — levantou a voz provocando um
sorriso nos colegas de classe.
— Mirna... Michele... podemos continuar
com a aula.
— Sim, professor. Mas não sou eu... é ela!
— Respondeu Micheli apontando a amiga.
— Podem rir, mas ainda vou conhecer este
garoto — Mirna apontou para o celular enquanto
voltava para sua carteira.
Houve um sorriso geral com o movimento
que ela fez com o corpo. Transmitia desdém e in-
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diferença.
Trenfos também não pode evitar um sorriso
enquanto murmurava:
— Ela é mesmo engraçada!
Aquele dia, Trenfos seguiu Mirna durante
todo o tempo. Precisava saber um pouco de sua
vida física, mas aguardava com ansiedade que ela
fosse dormir. Depois de intermináveis horas de
internet a garota colocou o celular para carregar,
já passava bastante da meia-noite.
O quarto, com roupas praticamente
jogadas pelos cantos, estava adornado com algumas fotos de cantores jovens, e não se diferenciava em muito dos de nenhuma garota
daquela idade. Seu olhar, normalmente eletrizado, se tornava bastante sonhador quando revia
o vídeo que havia baixado da internet; o mesmo
que tinha mostrado na sala de aula. Trenfos viu
nisso um bom meio de se aproximar da menina.
Quando ela adormeceu, ele já havia preparado
sua entrada triunfal.
Projetou a garota numa rumorosa cena de
potentes motos esportivas com seus motores
acelerados ao máximo, num barulho que parecia
poder acordar qualquer pessoa em um raio de
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quilômetros. Ela, ao centro, vestia uma roupa de
couro que por fora reproduzia todas suas formas,
aquelas previamente imaginadas para quando
completasse 18 anos. Cabelos louros longos e
soltos ao vento, e o sorriso de quem é o centro das
atenções.
Num repente todas as motos ficaram em
marcha lenta, ao fundo, numa reluzente Hayabusa
branca, alguém pedia passagem puxan-do
algumas vezes o acelerador. Do som provo-cado
parecia emanar uma ordem inquestionável e os
demais foram se posicionando lado a lado,
formando um corredor por onde o estranho passava. Mirna permaneceu parada enquanto o moço
acelerava a moto em sua direção, mas por
estranho que parecesse ela não aparentava medo
de ser atropelada. O estranho freou a moto
provocando um babalu bem próximo dela. O
tempo pareceu parar enquanto o motociclista se
inclinava à frente para beijá-la, e com uma das
mãos a agarrava pela cintura puxando-a para a
garupa da moto ainda empinada.
— Wesley! — Com o som de sua voz encoberto pelo ronco do possante motor e deixado
para traz pela velocidade da arrancada da moto-
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cicleta, ela manteve-se firme agarrada na cintura
do rapaz e encostou a cabeça em suas costas. A
moto pareceu voar, flutuando entre nuvens, até
parar ao lado de uma cachoeira. Os dois
praticamente rolaram da moto enquanto suas
roupas pareciam evaporar ao contato da areia
úmida.
Trenfos sorriu satisfeito com o trabalho —
Agora é com você e seus sonhos de menina — e se
afastou. Outros lugares requeriam sua pre-sença.
¤¤¤
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Divisão Especial da CIA para
extrassensoriais – Washington DC

assuntos

Qualquer um concordaria que uma reunião
de seres tão diferentes somente poderia
acontecer em um zoológico ou então em um
manicômio. De fato, algumas das pessoas
presentes sequer pareciam estar ali, se é que
estavam. Uns mexiam a cabeça convulsivamente
de um lado a outro. Outros cutucavam os pés,
arrumavam os cabelos, olhavam as unhas procurando por detalhes da pintura; todos pare-

cendo alheio a tudo que acontecia à sua volta. Ou,
simplesmente, não se importavam com nada do
que ali acontecia.
Homens, mulheres, meninos e meninas de
diferentes idades, pelo visto apenas faltavam
alguns bebês para completar o quadro. O único a
destoar do quadro cômico era o engravatado que
se posicionava à frente no auditório. E, até então,
era o único que falava:
— Vamos lá pessoal, nós já conversamos,
preciso saber com certeza que não estamos em
risco de uma invasão ao corpo do nosso presidente.
— Nosso o que cara-pálida?
— Esqueceu-se Maysa?
— Não, mas você está viajando. É impossível
controlar o corpo de outra pessoa.
Um dos convulsivos, sentado bem no fundo
da sala parou seus movimentos apenas para falar
— Eu posso! — e voltou rapidamente ao estado
anterior.
— Eu já tomei o corpo de um cachorro para
morder o filho do vizinho. Um chato! Vivia me jogando pedras e a me chamar de doido — falou
um jovem albino.
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— Eu... eu... já fiz um cara calar a boca, ele
gritava muito e isso me deixou louca de raiva.
Uma menina franzina, certamente de origem
asiática, a única que se mantinha aparen-temente
concentrada, comentou:
— É fácil interferir nas ondas cerebrais, um
choque e pronto, não vai mais lembrar o que estava falando. Simples assim!
— Ching, todas as vezes que te pedimos para
repetir esse feito você se recusa, por quê?
— Me deixa cansada, não gosto.
— Mas todos sabem o porquê de estarem
aqui, presumo. Em assim o sendo, quero resultados. — Voltou a falar o homem de terno.
— Eu estou aqui porque vocês prometeram
visto de permanência para minha família. Só por
isso! — Ching retrucou de imediato.
— Sim, mas para conseguir isso você tem que
cooperar, senão, esquece o visto. Você e sua
família voltam para a China.
— Eu gosto de lá, mas meus pais dizem que
é perigoso. Por mim tudo bem, podem me enviar
de volta.
— E seus pais, Ching. Sabe o que acontecerá
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com eles, se voltarem. Já não tínhamos conversado sobre isso?
A garotinha não respondeu, ao contrário,
pareceu adormecer na cadeira.
O homem na frente das crianças pareceu
tomar um choque elétrico, estremeceu por uns
segundos, ficou de quatro no chão e latindo qual
um cachorro foi até uma bandeira dos EUA que
estava em um canto da sala, levantou uma das
pernas no mastro e assim ficou por instantes,
como se urinasse. Todos na plateia riram como se
tivessem ouvido e entendido uma piada. Voltou a
se posicionar no centro e como se nada tivesse
acontecido, continuou:
— Não só a Ching, mas todos vocês têm uma
semana para mostrar resultados.
— Acho que vai ter sua resposta bem antes
disso, senhor Bright.
O jovem que fez o comentário simplesmente
voltou a rir.
— Silêncio, vocês estão dispensados agora.
Voltamos a nos reunir em uma semana.
Resultados eram cobrados diariamente pela
diretoria, uma justificativa para o emprego do dinheiro dos contribuintes e Bright pensava em não
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estar tendo progressos com o grupo quando o
interfone tocou:
— Bright, na minha sala. Agora!
Era o Diretor Chefe e Bright pensava nas
tantas desculpas anteriores, enquanto se encaminhava para a sala onde era requisitado. Bateu.
— Entre!
— Sente-se Bright. A menos que agora esteja se portando como um palhaço, acho que conseguimos alguma coisa com o grupo.
— Não estou entendendo, Senhor.
— Olhe! — O Diretor acionou um controle
remoto que estava em cima da mesa. Um telão
desceu do teto e logo começou a reproduzir o
vídeo da reunião de minutos atrás.
Vendo a cena Bright começou a se remoer
por dentro.
A Ching vai me pagar!
Sem querer sorriu rapidamente e voltou a
ficar sério.
O Diretor Willians voltou a falar:
— Alguma explicação lógica para isso Senhor
Bright, senão, acho que estamos diante de um
verdadeiro caso de possessão. E é exatamente isso
que nos interessa. Promoção a Nível Dois, recursos
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ilimitados e liberdade total de ação. Relatórios
diários do progresso das investigações
diretamente para mim. Está dispensado.
Bright voltou a sorrir, afinal a promoção
significava melhores ganhos em salário e benefícios, além de melhor status na organização,
agradeceu:
— Obrigado Senhor!
O outro apenas abaixou a cabeça de volta aos
papéis em cima da mesa.
Quando Bright retornou à sua sala um novo
nome já constava da plaqueta e sua secretária o
esperava do lado de fora. E foi ela que falou:
— Nossa nova sala fica na Ala Oeste, no andar
da diretoria. Espero que me mantenha ainda como
sua Secretária.
— Sim! Não muda nada, mas temos muito
que fazer. Faça contato com aquele investigador.
Como é mesmo o nome?
— Onofre.
— Sim! E traga a Ching para minha sala. A
propósito, onde fica mesmo?
— Venha, eu te mostro.
Os dois atravessaram um corredor até o elevador e o botão do penúltimo andar foi acionado.

42

Minutos depois
— Ching, como fez aquilo?
— Eu estava com raiva, o senhor falou que
iria mandar meus pais de volta à China.
— Esqueça isso, me conta como o fez.
— Não é difícil, vinha analisando sua
frequência vibratória. É necessário igualar a
frequência para entrar no corpo de alguém.
— Sim! Já li e ouvi isso antes. O que quero
saber é se pode repetir isso quando você quiser e
por quanto tempo pode manter o controle.
— Não está bravo comigo?
— Não! Agora responda à pergunta.
— Acho que sim, e acho que eu posso manter
o controle enquanto meu corpo estiver dormindo;
mas acho que não posso dormir por muito tempo.
— Isso pode ser arrumado.
— Quer que eu repita?
— Agora não! A propósito, aqui está o visto
para sua família. Já estava pronto, qualquer que
fosse o resultado eles seriam entregues. Vou
providenciar um apartamento melhor para seus
pais. Acho que entende que isso que aconteceu
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não pode ser comentado com ninguém, nem
mesmo com sua família.
— Sim! Ficaria chato para o senhor,
bancando o cachorro.
— É isso! Por favor.
— Ok!
A garota saiu e Bright acionou o interfone:
— Cibele, consiga-me passagem para Miami,
o mais rápido que puder.
— É desnecessário! Seu novo cargo dá direito a uso de um dos jatos da companhia.
— Então programe para amanhã cedo. E
avise Onofre que estou indo vê-lo.
— Assim será feito Senhor Bright.
¤¤¤
No dia seguinte
Aeroporto de Miami
— Bom Dia!
— Bom dia, senhor Onofre.
— Fez boa viagem?
— Ótima! Obrigado por vir me receber — o
agente agradeceu.
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— Confesso que fiquei curioso, não é todos
os dias que se recebe uma visita do alto escalão da
CIA. Acredito que seja por causa de WY.
— Sim! Li seus relatos e fiquei intrigado. Acha
mesmo que o garoto fez tudo aquilo?
— Não consigo ver de outra forma. O jovem
possui estranhos poderes, se é que podemos
chamar assim. Venho acompanhando a vida dele
desde aquele momento, extraoficialmente, se é
que me entende. Pela nossa lei ele não pratica
nenhum crime.
— Compreendo!
— Vamos para minha casa, meus arquivos
estão lá.
— Certo, vamos então.
No carro o assunto continuou girando em
torno de Wesley.
— Tem alguma ideia sobre o que pode ser?
— perguntou o agente da CIA.
— Uma espécie de possessão! A minha mulher acha que sou um louco.
— Então vai achar que somos dois agora. Eu
também acho que é possessão. Experiência
própria — comentou Bright, omitindo os detalhes.
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O trajeto foi rápido até a casa de Onofre.
— Minha mulher vai insistir para que tome
um café. É melhor aceitar, vai ser mais rápido
assim.
— Eu adoro um cafezinho. Não vai ser
nenhum sacrifício.
Depois do elogio ao café, Bright voltou a
falar:
— Podemos conversar?
— Sim! Transformei um dos quartos em
escritório e é ali que mantenho tudo sobre o
assunto. Isso para mim virou quase um hobby.
O agente ficou alguns instantes olhando os
arquivos, vídeos, apanhados da internet e tudo o
mais que o outro lhe oferecia. Após alguns
minutos de uma espécie de avaliação, disse:
— Não há dúvidas, o rapaz é um projetor
consciente. Isso faz com que eu não me desculpe
por não ter dado mais importância ao fato. Antes
de agora, quero dizer.
— Eu entendo, é um assunto difícil de engolir.
— Agora não mais! O que me preocupa é não
saber quantos desses existem por aí e o que estão
a fazer neste exato momento. Vou mandar
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rastrear o rapaz, mas por enquanto gostaria de
saber se é possível conversar com ele?
— Acredito que sim, até onde pude perceber
usa isso numa espécie de punição a bandidos, e
tudo indica estar preocupado com o aumento da
criminalidade. Veja este caso do presídio, a pessoa
que matou esse aqui — mos-trou umas fotos —,
jura não se lembrar de nada; além disso, diz que
eram amigos. Tá certo, como era um drogado, não
é de admirar. O caso foi de pouca repercussão.
Agora veja o post do WY duas horas antes do
ocorrido — apontou uma foto de tela do facebook
— #quemcomferroferecomferroseráferido
#fui #voltoemduashoras — Essa foto do bandido
ele postou exatamente duas horas depois, antes
mesmo do pessoal do presídio saber dessa morte.
— Leia o texto — #missãocumprida
#essenãoferemaisninguém — conversei com WY
dias depois, ele riu e disse ser premonição; não
quis dar mais detalhes e se
recusou a voltar ao assunto.
— É... ou o garoto é ótimo vidente, ou... está
a promover os fatos. Acho que vale a pena eu
conversar com ele. Tenho certeza que a viagem
não foi em vão. Poderia me deixar no aeroporto.
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— Mas não disse que quer conversar com o
rapaz?
— Você me disse que ele é esperto e arredio,
vou fazer do meu jeito. Dá-me a carona?
— Vamos lá!
Enquanto se despedia da mulher de Onofre,
Bright falou ao celular:
— Prepare para retorno imediato a Washington — sem aguardar resposta desligou o
aparelho.
A despedida foi tão rápida quanto o
encontro. Já no avião fez contato com sua
secretária:
— Cibele, verifique que agente temos
disponível em Miami e peça para que faça contato
comigo. É urgente!
Como num toque de mágica, mal acabou de
desligar e o aparelho voltou a tocar:
— Bright!
— Senhor, agente Thomas. Estou lotado em
Miami.
— Wesley Martinez... vou transferir um
arquivo. Preciso dele no meu gabinete amanhã,
um avião da agência estará à sua disposição,
escolte-o até lá.
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— Sim Senhor! — respondeu o agente.
¤¤¤
Na manhã seguinte
— Acho que sabe que está em Washington,
Senhor Wesley.
— Sim! E acho que sei o motivo.
— Não que eu duvide de suas aptidões, mas
se puder me relembrar.
— Fidel!
— Confesso que poderia pensar numa infinidade de motivos, mas isso escapa a tudo que
pensei até agora. Poderia ser mais específico?
— Contanto que eu fale com meus pais, afinal
vocês me pegaram quando eu saia de casa para o
colégio e daqui a pouco termina a aula; eles vão
estranhar se eu não chegar. Pode colocar um
retardo de alguns segundos e cortar se eu for
inconveniente, vou apenas dizer que vou dormir
na casa de um amigo. Assim teremos algum tempo
para conversar, mas amanhã preciso estar em
casa, senão vão desconfiar.
— É esperto, o delay não será necessário. —
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O agente apertou uma tecla que
impossibilitava a identificação da origem da
ligação e entregou o aparelho ao rapaz.
— Mãe, sou eu, vou dormir no JR.
— Tudo bem!
Sem mais, o rapaz desligou e devolveu o
aparelho ao outro.
— Só isso, nada mais?
— Tempos modernos!
— Não sei por que razão, mas não me
acostumo com essas atitudes. Mas, você disse
Fidel, se não me engano. O Fidel?
— Sim! Vocês estão preocupados com
possessão. Estou certo?
— Digamos que sim, o que tem sobre isso?
— Tudo... acompanhei desde o início. É tarde,
mas nada foi feito de irremediável. Quero falar
com a Ching.
— Posso perguntar como sabe dela?
— Digamos que a tenho entre meus amigos
e não é no Facebook.
— Acho que compreendo, vou mandar trazê-la, havia prometido a ela uma semana com a
família. Vai ter que interromper a visita, mas pelo
que estou entendendo tenho a certeza de que ela
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vai ficar feliz em vê-lo.
— Eu avisei que estava vindo, ademais seu
agente deveria ter sido alertado para não me
deixar dormir durante o voo; somos perigosos
quando dormimos Senhor Bright.
— Vou me lembrar disso! Vai demorar um
pouco até ela chegar, acredito que possa contar
mais sobre o caso Fidel.
— Vou esperar a chegada dela, enquanto isso
porque não conta o que vocês sabem.
— Bom, não sei se temos tanto tempo assim.
— Quanto tempo leva para dizer nada. Mas
não importa, vamos às minhas exigências para
ajudá-los: um milhão de dólares numa conta das
Ilhas Cayman.
— Bem, não sei se meu posto pode autorizar
tamanha quantia, mas posso falar com a Diretoria.
— Esqueça! É brincadeira, dinheiro não me
interessa.
— E o faz, ou fará, por que razão. Posso saber?
— Nós somos o princípio da evolução final do
homem, não sei se me entende.
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— Acredito que são diferentes. Existem
muitos como você?
— Mais do que pensa, podemos estar
escondidos em cada criança que existe. Ou jovens,
para ser mais exato. Temos um senso de justiça
próprio, da qual é impossível escapar. Não há
paredes, blindagens ou esconderijos que não
possamos penetrar.
— Fidel é um de vocês?
— Digamos que se assemelha, mas tudo ao
seu tempo. Não combinamos assim?
— Certo! Não vou mais insistir.
52
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GOLPE DE ESPÍRITO
Vinci Tadeu

CAPÍTULO 3
A elevação de um ser
Doze anos antes
Brenda estava sentada em uma confortável
poltrona com os pés apoiados em uma banqueta
acolchoada. Nessa hora passava seu programa
favorito e estava acostumada a ficar ligada no
televisor até seu final. E, até então, nada, praticamente nada, tinha feito com que levantasse nessa
hora. Nem mesmo para ir ao banheiro saía da sala,
sempre se antecipando a essas neces-sidades.
Estava no nono mês de gravidez e como gostava
de dizer, já estava acostumada ao seu novo bebê.
De fato, a coisa de um mês tinha pressentido
muita mudança no comportamento do mesmo.
Sentiu o bebê se mexer de uma maneira
característica à qual atribuía o nome de acordar.
— Boa tarde! O dorminhoco acordou?
O neném fez um movimento de esticar as
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pernas e abrir os braços e Brenda podia jurar que
ele estava bocejando. Instantes depois ela teve
uma vontade imensa de comer pasta de amendoim. Levantou-se, foi até a geladeira onde pegou
um pote, abriu-o e utilizando o indicador raspou
uma boa quantidade levando em seguida à boca.
Saboreou com prazer, continuando a lamber o
dedo enquanto voltava à poltrona carregando o
pote na outra mão.
— Não era você que detestava pasta de
amendoim, ou estou enganado. Ademais, acho
que se levantou na parte mais intrigante do programa e agora só vai saber se eu contar.
— Grávidas tem desejos, meu amor. —
Brenda respondeu ao comentário do marido —
Ademais, sei que vai me contar o que aconteceu.
Afinal, você diz que não gosta, mas estava assistindo.
— Confesso que estava mesmo, mas quando
vi você levantar, eu fiquei te olhando e também
perdi esse pedaço. Incrível essa sua mudança!
— Grávidas... Vai entender. — Ela respondeu com um leve sorriso.
Num canto da sala dois seres invisíveis aos
demais conversavam:

55

— E aí Meni, o que acha?
— Ele está controlando as vontades da mãe,
em sua última encarnação era viciado nessa guloseima. Não é de estranhar que esteja revivendo
estes prazeres.
— Ainda bem que ele não era um fumante —
tornou o outro em tom de brincadeira.
— Cedo para dizer, mas acho que temos
nosso homem.
— Bebê, você quer dizer.
— Ora, você me entendeu.
Quando Wesley nasceu as coisas continuaram a acontecer da mesma maneira. Assim
que acordava, a mãe corria atender alguma de
suas necessidades: trocar a frauda, mamar, água e
dai em diante; sem qualquer necessidade do
tradicional choro.
Nas poucas vezes que adoeceu o pediatra
sempre acertou de primeira, como se alguém lhe
soprasse nos ouvidos o que o bebê estava sentindo.
Quando dormia, a mãe dizia que o deixava
nas mãos do anjo da guarda. E estava!
— Wesley, você tem de estar em sintonia
com seu corpo, se não o conhecer bem, vai ser
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um estranho em sua própria casa.
— Mas ele me atrapalha, Meni.
— Não, ele lhe fornece a energia que precisa
para se manter e interagir com o mundo material.
Sem ele são constantemente atraídos de volta ao
astral e somente com um desgaste enorme de
forças é que podem se manter aqui. E mesmo
assim por pouco tempo, sabe disso.
— Eu sei... de fato seria impossível cumprir a
missão de outra forma.
— Algumas coisas você precisa ter em mente
desde já. Desse lado damos pouca ou nenhuma
importância à forma física, até porque não a
temos ou, melhor, porque podemos adotar
qualquer uma que nos convir. Mas na vida física
existe certo padrão de beleza, digamos que
necessária em certas áreas de atuação. Nosso
sucesso depende de você ser o melhor em tudo,
neste campo inclusive.
— E se o biótipo desse meu corpo não
corresponder?
— A beleza é sempre relativa, já reparou que
para as mães o filho é sempre lindo.
— Igual o conto da coruja e do gavião?
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— Mais exatamente do jeito de olhar um
sapo e ver um príncipe! Tudo que é subjetivo pode
ser sugestionado. A mãe envia constantemente
sinais ao feto quando imagina sua face, nariz,
boca, orelha, braços, pernas, mãos. O neném não
tem um espelho no útero, então devolve à mãe
suas impressões imaginárias. Mas isso é muito
forte e não fica restrito somente à gestante. O feto
também começa a se ver assim, e após o
nascimento continua a se ver lindo, da forma
como imaginou; de outra maneira seria impossível viver à sombra das verdadeiras belezas.
Sem contar que conforme a força empregada
acaba mesmo refletindo na forma física.
— Eu não tive... o que podemos dizer uma
gestação completa. Apenas um mês e meio de
adaptação. Pode causar complicações?
— Até certo ponto sim, notei que às vezes ela
fica te olhando, mede orelhas, nariz, boca... em
sua mente ficaram impressas duas imagens
geradas por um e outro; cada um se imagina de
uma forma diferente. Mas isso não importa mais,
agora o importante é você entender como isso é
feito. Não para sugestionar somente sua mãe, mas
a todos à sua volta. O que os olhos humanos
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enxergam é luz refletida e para esse caso específico vamos considerar a luz como uma onda
ou apenas o lado em que ela se comporta como
tal. Vai aprender a emanar luz apenas com as
informações que queira e é isso que o cérebro
deles vai ler.
— Vou poder influenciar essas modernas
máquinas digitais?
— As pessoas que te conhecem, sob a força
da influência mental vão enxergar a foto
exatamente como te veem; as estranhas não!
Entretanto, ao falarem de você com uma pessoa
que te conhece receberão as mesmas informações e passarão a vê-lo da mesma forma; afinal estamos todos interligados. Isso sem contar
que a capacidade de impregnar uma foto com
informações é real.
— Por isso umas pessoas saem bem na foto,
como se diz.
— Sim! Embora o princípio geral seja o de que
as pessoas enxergam apenas o que querem ver. O
cérebro é preguiçoso por natureza e adota o
caminho mais fácil, ou seja, se todos dizem que é
belo; belo é. Ele detesta perder tempo com
análises mais profundas e é comum aceitar um
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diagnóstico pré-existente.
— E as pessoas chaves poderão ser expostas
a uma imagem prévia no astral, não é assim que
funciona, Meni?
— Exatamente isso! Outra coisa, os centros
de energia do planeta estão distribuídos em pontos fixos ligando-o à dimensão astral e ao centro
do Universo. O portal que faz a ponte entre elas e
o indivíduo está instalado no cérebro, mais exatamente na glândula pineal. Vai aprender a operálo e será essa sua rota de fuga, um plano de
contingência que com certeza terá a necessidade
de usar em não poucas ocasiões.
— Pensei que só servisse como uma porta de
comunicação.
— Não! Um caminho de fuga para dentro. E
o melhor, só você o conhece e somente você
poderá operá-lo. Não poucas vezes acontece entre os humanos de maneira involuntária.
— E a pessoa desaparece!
— Desaparece desta dimensão e, como não
sabe como operá-lo, fica para sempre em uma
dimensão paralela. Existem seres incumbidos
destes resgates, mas é uma operação difícil e
quase sempre infrutífera.

60

— Se é importante porque não aprendo
agora?
— É pouco provável que tentem matar um
bebê. Ademais, acho que está na hora da mamadeira. — Meni riu e desapareceu em seguida.
As diárias visitas de Meni a Wesley estavam
fazendo efeito. Bastava o bebê adormecer e lá
estava ele ao seu lado.
— Ainda bem que, como diz sua mãe, você é
um dorminhoco. Isso nos dá bastante tempo para
prosseguirmos em seu treinamento. — Meni
brincou, antes de perguntar — Vi que você tentou
atravessar o portal.
— Sim, mas a única coisa que consegui foi
transferir minha mente para uma dimensão paralela a esta. Meu corpo ficou inteirinho no berço.
— Novamente estamos diante de um fato
bastante comum, quer dizer, quando acontece involuntariamente.
— E, nesse caso, como já me explicou antes,
o bebê quando nasce pode ser um autista.
— Ou um louco quando adulto, mas também
pode ser de causas físicas no cérebro. O importante é saber que pode ser temporário.
— E como eu faço para uma transição total.
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— Não basta sugar sua energia vital para
dentro da pineal, você tem que trazer cada molécula de seu corpo para dentro dela. Assim, todas
as partículas vão para ela e provocam um inchaço.
Sobrecarregada, ela vai expelir tudo do outro lado.
— Sempre na mesma dimensão?
— Sim, qual numa casa, uma porta sempre
abre para outro cômodo; mas sempre o mesmo. O
resto é treino!
— Meni, meu pai apareceu com um gatinho.
Isso tem a ver com meu treinamento. Por que um
gato?
— Igual a você eles dormem muito — Meni
riu, antes de continuar —, não acredita que
iriamos começar por pessoas, não é? Brincadeira,
num primeiro estágio vai apenas acompanhá-lo.
— Só se for ao sono, gatos só dormem.
— Não! Crescem rápido, são independentes,
gostam de vagar pelas redondezas; toda mobilidade que você precisa nesta fase. Boa sorte com
ele.
Wesley viu quando Meni desapareceu.
Voltou sua atenção para o gato que sobre uma
almofada ronronava tranquilamente. Aproximouse do bichano.
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Que nome será que vão dar a ele?
Fez a pergunta mentalmente lembrando-se
que os pais ainda estavam indecisos quanto ao
nome. Era um machinho e o mais provável era que
ficasse mesmo Félix, era ideia de Brenda e ela
sempre conseguia impor suas opiniões na casa.
— Félix — tocou com uma das mãos no
gatinho sentindo os pelos arrepiarem. Sentiu
também o leve formigamento da corrente elétrica
se transferindo para seu corpo. Provocou o
mesmo tipo de estímulo e pode sentir o gato
relaxar ao contato da corrente elétrica de baixa
intensidade. Deitou-se ao seu lado mantendo a
mão onde estava. Encostou a cabeça no corpo do
animal sentindo a vibração que dele emanava.
Pareceu adormecer junto com o gato.
Sentia que estava a correr por campos
abertos, a relva macia e úmida comprimia como
um tapete verde embaixo de suas patas. Sentiu-se
pesado, mas com o corpo se deslocando em
grande velocidade, abrindo os pequenos e poucos
arbustos à sua volta. Sentiu o roçar do vento e o
frescor trazido por ele, juntamente com o odor
suave de flores do campo que impregnavam as
narinas.
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— Narinas? Eu pensei certo? — Wesley se
deu conta de não estar a correr com o animal, mas
sim que era ele o animal. Notou também que não
era um gato, embora não soubesse o que era.
— Um gato não, é grande demais para ser um
gato, muito menos um gatinho recém-nascido. —
Por um instante apenas acompanhou a suave
sensação de liberdade até sentir novamente o
contato de pelos em suas mãos. O gatinho tinha
acordado e o sonho se foi, mas deixou a marca da
experiência.
Sentiu algo úmido entre as pernas, um cheiro
desagradável e a costumeira sensação de
desconforto. Era hora de acordar a mãe.
Alguns meses depois já havia um sincronismo
entre o gato e o bebê. Dormiam praticamente ao
mesmo tempo e pelo mesmo período. Wesley
gostava dos sonhos de vida selvagem, mas estes
estavam ficando raros; o gato crescia rapidamente
e seus sonhos agora eram compostos em sua
maior parte das atividades do dia a dia.
O gato também passava mais tempo
acordado e Wesley começou a acompanha-lo em
suas aventuras diárias. Desfrutava da vida livre
que o gato lhe proporcionava e enquanto ele
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estava ensaiando os primeiros passinhos, o animal
já percorria todos os cantos.
Aquele dia o gato apenas queria dormir, nem
sonhos, nem nada. O relógio marcava meia-noite
quando abriu os olhos e levantou a cabeça.
Wesley sentiu o movimento e viu cada objeto do
quarto escuro. E, não sem estranheza, percebeu
que estava vendo tudo pelos olhos do Félix.
Moveu sem muita precisão as patas e ensaiou os
primeiros passos. Em pouco tempo corria por todo
canto ensaiando os primeiros pulos.
— Parabéns! É com orgulho que vejo que
conseguiu.
A voz de Meni soou alta em seus ouvidos e
pode pressenti-lo em um canto da sala.
— Meni? — em seu novo campo de visão
conseguia ver apenas as pernas. Pulou em cima de
uma cadeira e, em seguida, em cima da mesa.
Meni ria — Sabe por que os gatos ficam
quase sempre em lugares altos? Eles precisam
estar quase na altura das pessoas para vê-las bem.
— Fez a pergunta e respondeu ao mesmo tempo,
enquanto continuava a rir.
— Mas a nitidez das imagens é muito melhor
— tornou Wesley também em pensamento.
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— Mas não de perto! Deve ser ruim não
enxergar a comida que come.
Meni voltou a ficar sério para voltar a falar —
Como está indo com a abertura do portal?
— Sem novos progressos, consigo
transportar a mente para a outra dimensão... mas
o corpo. Sem chances... acho que não dou para a
coisa.
— Você sempre foi o melhor em tudo,
confesso que essa coisa de metade matéria e
metade espírito é mesmo complicada; como pode
ver, ainda não me esqueci de como era. Há
influência simultânea dos dois lados, o tempo
todo o corpo procurando manter o espírito preso
a ele e o espírito, por seu lado, querendo voltar
para o astral. Para conseguir progresso, vai ter que
aprender a quebrar essa resultante de forças.
— Tenho sonhado constantemente como se
minha língua estivesse repleta de uma casca
grossa e que com as mãos eu ia retirando aquela
camada até descobrir uma língua mais fina e nova.
— Bem, isso pode estar te dando um
caminho. Em forma figurativa, o corpo é a casca
grossa que você deve ir removendo.
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— Outra coisa Meni, hoje mesmo eu sonhei
que estava no alto de uma torre, pendurado até a
metade dela havia uma infinidade de objetos das
mais diversas formas. Acontece que na parte de
baixo existiam todos os tipos de temperos, era
praticamente impossível descer sem derrubar
alguma coisa e sujar os potes de temperos. Isso
sem contar que um vendedor zeloso brigava muito
quando isso acontecia.
— Novamente entendo ser figurativo. Os
temperos são seus sentimentos, suas emoções e
seus pensamentos e, nesse caso, estão sendo
colocados em posição inferior aos bens materiais.
É um alerta para que não sobreponha a coisa física
à espiritual, pois será muito difícil voltar a inverter
novamente as posições sem contaminar esta
última. Por isso é preciso se manter puro.
— Ocúca, ocúca banai ití, chibána quiquí
nauá.
— A disponibilidade para a purificação. Vejo
que está treinando o idioma Irdin — Meni sorriu
antes de continuar naquela mesma língua —,
Huamanaykha Shiminikha.
— Neste encontro honro-Te, Senhor.
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— Perfeito! Agora tenho que deixá-lo. —
Meni se afastou.
Ele está em busca da Palavra Perdida. E isso
é bom!
O conhecimento da palavra perdida é
concedido apenas a altos iniciados.
Meni se referia ao elo entre o que se sabe e
o que pressente, embora ainda distante e secreto.
A palavra que abre portais para realidades que até
então não foram atingidas.
Continuando a se afastar, dessa vez sem o
simples desaparecer empregado nas vezes anteriores.
Hoje esse conhecimento é transmitido à alma
do homem, mas apenas em tarefas específicas
guiadas pelos grupos internos.
Desta vez se referia a grupos que teriam
origem nos primórdios da evolução e que têm
como tarefa custodiar e transmitir para a humanidade uma energia de Raio, com suas qualidades e atributos. Lembrou-se que no final do
século XIX algumas pessoas possuíam esse
conhecimento. O que colocava a busca de Wesley
como possível.
— Miz Tli Tlan.
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Sabia da atual transição, o despertar dos
cinco grupos internos coligados aos Raios Oitavo e
os próximos.
— Sim! É possível!
Tão logo Meni se afastou, Wesley voltou ao
berço e, desta vez, sem nenhuma necessidade
fisiológica.
— Maitreyar!
Wesley se viu lançado em um redemoinho
cujo cone começava nos pés e o vórtice terminava no centro da cabeça e, quase instantaneamente, foi transportado para outro lugar.
Uma casa grande, comparada com a sua, seus pais
eram os mesmos, mas trajavam roupas diferentes.
Pode ver que a casa tinha até piscina e um jardim
enorme, tudo incompatível com o padrão de vida
que levavam. Seu berço ricamente adornado
ficava em um quarto quase do tamanho da casa
em que moravam, pode notar que no berço havia
sensores de umidade e de movimento e
provavelmente estavam interligados a algum
aparelho de comunicação; provavelmente celular.
Sentiu os braços de Brenda levantando-o
enquanto falava:
— Vamos trocar esta fralda molhada.
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Estava acordado e novamente na casa antiga. Estranhou o ocorrido e creditou tudo a um sonho diferente.
Dez anos depois Wesley quase não tinha
nenhuma recordação do tempo de berço e
algumas poucas das primeiras fases do tempo de
criança. Lembrava-se do gato Félix, de alguns dos
encontros com um ser imaginário ao qual ainda
tratava por Meni. Recordava-se ainda de alguns
fatos estranhos que ocorrera durante aquele
período, mas fora isso, apenas escola, brincadeiras com os amigos, festas, passeios, broncas
dos pais e mais nada.
Era um garoto popular entre as meninas de
sua idade. Considerado lindo por elas há muito
tempo seu face já tinha chegado a 4.999 amigos.
Ele nunca anexava esse último 1, exatamente para
quem não parassem de chegar solicitações; tinha
mais de 500 pendentes. Vez por outra, excluía
uma e incluía outra, o que era sempre uma
decisão difícil e o fazia sempre reclamando que
5.000 amigos era pouco; e que o Facebook devia
rever esse número.
Naquele dia WY, como já era chamado à
algum tempo, pedalava uma bicicleta na calçada
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que ladeava uma pequena praça, quando um
carro desgovernado veio diretamente em sua
direção. Ainda pode ver a mulher ao volante cobrir
o rosto com as mãos ao perceber que o acidente
era inevitável.
— Maitreyar!
Um cone invisível se formou rapidamente
com o vórtice na pineal e estendeu-se até o chão,
fechou por baixo e encolheu a zero, voltando a se
expandir do lado acima da cabeça.
Neste instante o veículo atingiu a bicicleta
esmagando-a até ficar presa retorcida embaixo do
carro, arrastando-a em seu trajeto até bater em
um banco da praça.
O cone se projetou no sentido inverso e WY
retornou no mesmo lugar ainda na posição de
pedalar, mas desta vez sem a bicicleta. A posição
não suportou o peso do corpo e ele caiu sentado.
A motorista veio correndo em sua direção
gritando:
— Você está bem? — Perguntou sem
acreditar no que via. O garoto não tinha nenhum
arranhão. — Ele deve ter sido lançado por cima do
carro! — Ela pensou, sem encontrar nenhuma
outra explicação.
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— Eu estou bem mesmo, mas acho que
minha bike já era. — Apontou no rumo carro,
ainda sentado no chão e de onde podia ver a
bicicleta toda retorcida embaixo do veículo.
— Não se preocupe, vou comprar uma
melhor que aquela. É melhor você deitar, estou
ligando para o resgate.
— Não! Já disse que estou bem. Outra bike já
tá bom, tem um modelo que é da hora.
A moça viu que o menino estava dizendo a
verdade, sequer tinha sujado a roupa. Desligou o
telefone após concluir que ela tinha mesmo
atropelado só a bicicleta — Ele deve ter pulado!
Afinal eu mesma não vi nada. A idiota aqui fechou
os olhos e ainda cobriu com as mãos! Bela
motorista você é! — pensou e depois perguntou:
— Onde você mora? Seus pais estão em
casa?
— Prazer WY — o garoto estendeu a mão.
— Oh! Desculpe-me! Alice! — A moça deu
um beijo no rosto do garoto.
— Ual! Você é demais, fosse uma novinha e
eu ia ficar com você.

72

— Tá me paquerando é? Acho que está bom
mesmo. Mas você ainda não me disse onde mora
seu WY.
— Venha, é aqui perto — pegou não mão de
Alice, enquanto continuava — Você tem face?
— Tenho sim, deixa eu pegar minha bolsa e
trancar o carro e já vamos.
A moça pegou o que queria e trancou o
veículo. Enquanto eles caminhavam Wesley continuava sua conversinha:
— Você me anexa como amigo?
— Porque não!
— Curte minha foto do perfil?
— Curto sim! O que mais!
— Nada não, já tá bom.
Continuaram andando até a casa do garoto,
enquanto ele ia pensando em quem ia excluir,
para que pudesse anexar a mais nova amiga.
Alice se explicou para os pais de Wesley
dizendo que ao desviar de um buraco perdeu o
controle do carro e passou em cima da bicicleta do
garoto. Comprometeu-se a comprar outra à
escolha do menino e chamou o guincho para
rebocar o carro. Wesley fez questão de acompanhar tudo até a remoção do veículo. De volta a
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casa foi para seu quarto e começou a pensar no
fato.
— Encolhe... estica... encolhe... estica. E lá
estou eu sem a bike. Maitreyar... essa palavra não
me é estranha, ao contrário, é muito familiar. O
que significa? — resolveu procurar no Google.
Apenas encontrou referências a Maitreya.
Aproveitou também para procurar a bicicleta nos
sites de compras, para escolher uma e informar
Alice.
Naquela noite se viu em um lugar calmo e
ensolarado junto a uma cachoeira que emprestava à paisagem um leve rumor de água caindo.
Sentiu o corpo flutuar por cima da cena e uma voz
suave sussurrando:
— Quando quiser uma resposta a alguma
coisa procure em seu interior, ele sim tem todas
as respostas; não o Google.
Imediatamente Wesley se viu montado em
um cavalo branco que marchava em meio a uma
multidão, enquanto gritava em alto e bom tom:
— Honrem a mulher!
— Honrem a Mãe-do-Mundo!
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Usava armadura de guerreiro e todas as
vontades se curvavam à sua passagem e as que
não se dobravam eram forçadas por sua espada.
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GOLPE DE ESPÍRITO
Vinci Tadeu

CAPÍTULO 4
A formação dos grupos
— Novinha de novo!
Mirna apertou os seios tentando levantá-los
um pouco para parecerem maiores, apalpou as
nádegas, correu a mão pelas costas à altura da
cintura e não encontrou cabelos, imediatamente
levou a mão ao pescoço e puxou uma mecha para
em frente aos olhos.
— Aí... cadê a loiraça... cadê o Wesley?
O cenário romântico, com sua cachoeira,
grama fofa, brisa fresca e o leve som de águas
tinham desaparecido. Agora em seu lugar um
quadro de horror, com rochas escarpadas e
pontiagudas, um vento gélido e assobiante; à sua
frente um buraco enorme e escuro que parecia
não ter fundo e cujo contorno das paredes
somente podia ver até certo ponto.
Sentiu duas mãos apoiarem em suas costas e
o deslocar para frente, resultado do empurrão que
acaba de sofrer. A queda foi inevitável e longa.
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Minutos de uma angústia que agora começava a
ceder à medida que a velocidade da queda
diminuía. Agora já num trecho iluminado podia ver
nitidamente as paredes lisas de um túnel com
mais de dez quilômetros de diâmetro e que
parecia escavado em ouro puro. Vencendo o
medo olhou para baixo e pode ver lá embaixo
algumas construções que entendeu serem rampas. Instantes depois a velocidade de descida se
aproximou de zero e ela foi colocada em pé sobre
uma dessas plataformas.
— Desculpe o empurrão, eu não tinha tempo para convencê-la a saltar.
Ao seu lado um jovem estendia-lhe a mão
direita, enquanto dizia:
— Sou Alex.
— Onde estamos? — perguntou indiferente
à mão estendida e à formal apresentação do rapaz.
— Mirna!
— Lesado, eu estou cansada de saber meu
nome, perguntei onde estamos.
— Mirna Jad!
— Que coisa né, o nome deste lugar é igual
ao meu, que coincidência.
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— Não é simples coincidência, logo vai saber
por quê. Vamos, estão te esperando.
— Então agora sou famosa, um comitê de
recepção.
— Podemos ir?
Antes que ela respondesse o piso começou
um deslocamento levando-os rapidamente às
portas de um prédio gigantesco e em seguida
começou uma subida até um dos andares e depois
até uma sala.
— Que material usam aqui? Tudo parece ser
feito da mesma coisa.
— O segundo material mais abundante no
Universo. A luz!
— É legal! E qual seria o primeiro?
— Massa escura, vai ter oportunidade de
conhecer os que só trabalham com ela, mas não
acho que vai achar legal.
— Acho que agora vou acreditar quando o
professor de física falar que a luz é onda e partícula.
— Pode acreditar que é verdade. Agora
preciso me retirar. — Alex estendeu a mão direita
— É um prazer conhecê-la, até mais ver.
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— Prefiro do meu jeito — beijou o rosto do
rapaz — vou ficar aqui sozinha?
— Já virão vê-la. Até.
— Até.
Mirna se pôs a olhar em todos os cantos da
sala, um enorme salão sem qualquer tipo de
mobília. Paredes lisas de uma mistura agradável
de cores claras e brilhantes, que iluminavam todo
o ambiente. De repente, num canto da sala uma
enorme mesa oval e algumas poltronas, tudo feito
do mesmo material, foram se materializando.
Doze pessoas entraram e foram se sentando; o
mais velho deles em uma das extremidades
enquanto a poltrona do lado oposto permanecia
vazia.
— Queira se sentar Mirna — o que parecia
ser o chefe indicou o lugar; o único que permanecia vazio.
Em silêncio a garota foi até o lugar indicado,
sentou de maneira normal para em seguida emcolher uma das pernas e sentar sobre ela.
— Desculpem, sou meio baixinha. Ainda!
O outro apenas esboçou um sorriso, antes de
continuar:
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— Preciso que me escute apenas, depois
responderei todas às suas perguntas. Você ainda
está no Brasil e o ano ainda é o mesmo, está é uma
das tantas cidades subterrâneas construída por
nossa civilização, mas tudo começou bem antes
dos dias de hoje. Em tempos remotos, igual a
vocês, habitávamos a superfície do planeta e
alcançamos alto desenvolvimento tecnológico,
um estágio bem superior ao que se encontram
hoje. Porém, toda estrutura de nossa civilização se
baseava no uso da energia nuclear, sobre a qual
achávamos que tínhamos total controle; sobre os
resíduos radioativos inclusive. Nós, no uso de
recursos energéticos, havíamos desenvolvido uma
cadeia de consumo sem perdas; mas possível
apenas porque tínhamos um menor número de
habitantes do que o hoje existente na superfície.
Contudo, a certa altura todo este sistema deixou
de responder às leis físicas conhecidas. E foi
demasiado tarde que descobrimos isso. O teor
radioativo na superfície do planeta começou a
aumentar de forma inexplicável e irreversível com
a tecnologia até então conhecida. Tivemos que
abandonar as cidades e a decadência foi rápida.
Desadaptados à vida normal que vocês ainda
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conhecem, com nossos genes modificados ao
longo dos tempos, nossos corpos não conseguiam
mais assimilar alimentos e água em estado
natural. Aos milhões, pessoas foram morrendo de
fome e sede; vagando pelas selvas repletas de
alimentos e água. Produtos químicos inventados
de última hora possibilitaram a alguns uma
readaptação nutricional. Os poucos sobreviventes
precisaram procurar abrigo no interior do planeta.
Com uma seleção rigorosa de pares, conseguiram
gerar crianças saudáveis. Enquanto isso a
superfície padecia de inúmeros cataclismos:
terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis
gigantescos e tantas outras espécies de atividades
geológicas. A Terra reagia de maneira violenta,
sugando, fechando, inundando e congelando,
para fechar e purificar suas feridas. Cidades
inteiras eram engolidas e purificadas no magma
do planeta ou eram cobertas de água salgada para
serem lavadas de tudo com o que estivessem
contaminadas ou, ainda, congeladas para selar
seus perigos em densas camadas de gelo. E isso
levou à quase extinção toda raça humana de cima;
enquanto a das profundezas florescia lentamente.
Centenas de séculos se passaram até que alguns
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dos nossos se aventurassem novamente na
superfície, encontrando-a já recuperada do
holocausto atômico. Muitos aglomerados de seres
humanos foram encontrados, mas eram seres
idiotizados e quase que em puro estado animal.
Após essa constatação criou-se um intercâmbio,
com alguns dos nossos passando a viver na
superfície e alguns de lá sendo trazidos para
viverem conosco. E isso gerou uma raça híbrida,
tanto em um lugar, como em outro. Você é uma
das muitas descendentes de nossos homens que
subiram à superfície. Chocada?
— Sim! Pensei que estivesse fazendo contato
com verdadeiros deuses, aí eu seria uma
semideusa. Agora vejo que não passo apenas de
uma mestiça, mas tudo bem; sou feliz assim, vai
fazer o que né.
— Confesso que houve época em que nos
viam dessa forma, naquele estágio bestial era
quase impossível qualquer explicação diferente.
— Só uma pergunta, por que não aparecem
lá em cima e se apresentam de vez. Tipo assim,
olá, nos separamos a algum tempo, mas agora
estamos de volta e queremos viver novamente
com vocês.
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— Impossível, temos uma vida subterrânea e
uma cultura diferente; o que é bom para nós pode
ser prejudicial a vocês. Nossa população é em
menor número, mas é desnecessário dizer que o
que fazem na superfície não nos afeta
diretamente; como pôde extrair do relato que fiz
há pouco. Entretanto, forças quase tão poderosas
quanto as nossas tentam dominá-los e essa junção
de forças é que entendemos perigosa. Por essa
razão decidimos interferir de maneira direta.
— E onde eu entro nisso tudo?
— Sem contar que a consideramos um dos
nossos, uma filha; se é que podemos dizer assim.
Você tem um padrinho muito forte, Trenfos, nós
sabemos que ainda não o conhece; mas ele fara
contato com você. Queremos que confirme nosso
apoio irrestrito. Nós te daremos cobertura com o
uso de nossa tecnologia.
— E o que vocês podem fazer de real, isso
está me parecendo perigoso. Querem me botar no
meio de uma guerra!
— Existe um relatório elaborado pela Junta
Aeronáutica Civil dos Estados Unidos da América.
Esse relatório menciona o desaparecimento de
William Brodie, sequestrado em pleno voo de um
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avião de passageiros proveniente de Fayetteville,
Carolina do Norte. Brodie foi recolhido por duas
luzes gigantescas, à vista de todos a bordo.
— Vocês fizeram isso?
— Uma demonstração de força, necessária à
época. Ele e mais quatro agentes da CIA viajavam
com nomes falsos a bordo deste avião e estavam
interferindo em ações nas quais tínhamos um
interesse vital. Lógico que as interferências cessaram.
— Suponho que se eu estiver em perigo
usarão os mesmos recursos.
— Sim! Mas estamos apenas começando.
Alex vai colocá-la a par do que acontece: os nossos inimigos e porque eles se fazem passar por
amigos de vocês na superfície, as interferências
deles no seu meio político; as tecnologias que
usamos; e, principalmente, a união de um grupo
de jovens para impor leis e um padrão de conduta
novo.
Sem qualquer despedida o grupo inteiro se
dissolveu juntamente com os móveis que até a
pouco tempo guarneciam o salão. Alex entrou:
— Vamos Mirna.
— Onde?

85

— Andar um pouco, enquanto eu conto sobre a natureza e origem dos homens das trevas.
— Tá querendo me assustar, não precisa...
isso tudo já é assustador — olhou à sua volta —,
bonito... mas assustador.
— A realidade é ainda pior, pense em um
lugar onde a luz não penetra. É dele que vamos
falar agora.
— Sou toda ouvidos... fazer o que né.
— Você e outros que agora estão na Terra,
encarnados há doze anos, pertencem ao comando Jovem Eterno e recebem energia-Antuak, e isso
os fazem diferentes dos demais; no momento
estão espalhados por todos os cantos do planeta.
Caberá a você uni-los e nisso, como já foi
informada, vai poder contar com a ajuda de seu
protetor.
— Trenfos?
— Sim! Na hora certa ele vai aparecer e te
ensinar coisas que não vai aprender aqui. Tornase necessário, antes desse encontro, que saiba
tudo o que existe em Mirna Jad, e o que vai
acontecer se os Seres das Trevas conseguirem o
seu intento.
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— Esse Trenfos é uma pessoa de sua
civilização?
— Ele atuou em muitas civilizações, hoje é
um dos que comandam uma fraternidade. A
Fraternidade dos Irmãos Primogênitos, seres que,
como todos, vêm evoluindo através dos tempos;
mas que alcançaram um alto grau na linha
evolutiva. E do qual você faz parte e eu também.
Normalmente prestam ajuda apenas do lado
espiritual, mas desta vez foram convocados para
encarnar e agir do lado material. Eles são seu
grupo de trabalho.
— Mas eu nem sei quem eles são.
— Vai saber no momento certo. Ainda tem
que ser preparada. Todos estes jovens se comunicam por telepatia-astral, ou seja, o pensamento
de um é transmitido imediatamente a todos os
demais.
— Igual um grupo do WhatsApp?
— Sim! Conheço o sistema, mas nesse caso
englobando um milhão de jovens.
— Todos brasileiros?
— Não! Estão distribuídos em todos os
países.
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— Bom, ao menos espero que falem português; meu inglês é péssimo.
— Falam muitos idiomas diferentes, mas esse
tipo de comunicação chega ao seu consciente de
maneira lúcida e a origem da transmissão é clara,
pode vir como uma ideia, um símbolo ou uma
imagem que, por si, revela o significado.
— Pensei que isso fosse conversa fiada ou um
dom, sei lá. Que requer treinamento... por aí.
— Não no nível de vocês, para você é
inerente, e é uma espécie de mente coletiva;
quando conectada vai poder sintonizar praticamente todos os jovens do planeta. Digo praticamente porque existem outros conectados com as
trevas.
— Mas existe treinamento pra isso, entre os
normais, quero dizer. Ou não?
— Sim! O grupo telepático russo alcançou
muitos progressos nos últimos sessenta anos, mas
perto do que vocês podem fazer eles são
rudimentares.
Alex se referia ao grupo X-7, cujos primeiros
trabalhos conhecidos datavam do ano de 1953,
mas Mirna não se preocupou em saber detalhes.
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— É por isso que às vezes tenho umas ideias
loucas, como se a gente pudesse fazer diferença
no mundo. Escola, saúde, transporte; tudo diferente mesmo. Acabar com a fome, crimes,
guerras... É, seria legal!
— E vocês podem mesmo, a força dos jovens
unidos entre si faz toda diferença. Pode crer! Você
tem que saber um pouco deste meio de
comunicação exatamente para que não o bloqueie
como uma coisa ruim. Existe a partir dos vegetais,
uma planta reconhece o ambiente em torno de si
e se comunica com outras, com entes dévicos,
com insetos, com animais e com o homem. No
reino animal, principalmente nas espécies que
possuem sistema nervoso mais elaborado, caso do
cavalo, cachorro, gato, golfinho e por aí afora,
predominam a telepatia instintiva e a emocional.
Nos humanos existem resquícios da telepatia
animal e mental, e a possibilidade de
desenvolvimento de uma telepatia superior, em
nível de alma; vocês atuam nessa última.
— Então tudo bem! Quando começa meu
treinamento, não adianta só falar não. Gosto de
atitude.
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— Como acha que estamos no comunicando
desde que chegou aqui Mirna?
A garota ficou séria por instantes, até àquela
hora não havia sequer pensado se falava o idioma
daquele povo. E continuou em silêncio,
enquanto Alex continuava:
— Eu não te ensinei nada quanto a isso, é
inerente ao seu ser. Em resumo, você sabe por
saber. Mas continuando, existem outras cidades
como esta e outros jovens estão nesse momento
sendo preparado nelas; cada povo ensinando e
disponibilizado o que de melhor tem a dar. O
vórtice energético que influenciou várias civilizações evoluídas do passado e deu origem aos
essênios encontra-se hoje em Mirna Jad. Antes de
saber como fazer, deve primeiro saber o que fazer;
ou seja, estabelecer na superfície da Terra padrões
de conduta e de vida grupal superiores ao que
hoje existe. Fazer cessar nos indivíduos toda forma
de violência e os vícios como a competição e o
autoextermínio. Dar ênfase ao cumprimento de
leis justas, eliminando as de favor e as protetivas
a uns poucos. Implantar o domínio da verdade,
pois mentira e falsidade são incompatíveis com
essa proposta de vida.
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— Mais fácil de falar do que de fazer —
tornou Mirna.
— Não estou dizendo que vai ser fácil, mas
vocês formam um verdadeiro exército; juntos são
imbatíveis.
— Você disse que tem outras cidades iguais a
esta. Quais são elas? Fazem a mesma coisa?
— Lis-Fátima, Miz Tli Tlan, Aurora, Erks,
Iberah e Anu Tea; além de Mirna Jad, são as
principais. Todas têm em comum a harmonia de
convivência, o trabalho para a rápida evolução dos
seres em geral e aplicação das leis do Ono-Zone.
— Ono-Zone?
— Uma palavra do idioma Irdin que significa
estado de harmonia inalterável.
— Alex... leva a mal não, mas essa baboseira
toda vai servir de que em frente a um bandido
armado?
— Já ficou em frente a um, Mirna?
— Deus me livre, morro só de pensar. Acha
que vou ficar em frente a uma arma falando de
harmonia. É ruim, hein!
— Calma! Você se lembra de como desceu
aqui?
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— Quase voando, mas em sonho é fácil. Já
sonhei com voar várias vezes.
Alex se aproximou da garota — Me dá sua
mão — pediu.
— Que é isso cara, tô novinha pra casar. Mas
aceito no face. Tem face aqui?
— Não! Agora deixa de piadinhas, me dá a
mão.
Mirna esticou a mão direita enquanto torcia
a boca em um dos lados, num gesto que emana
um mudo “Tá bem, toma”.
Nem bem segurou a mão da garota e com um
estilete fez um rasgo no braço dela.
— Isto dói! Você enlouqueceu cara. Rápido,
onde tem um hospital aqui. Vou ficar marcada seu
imbecil.
— Calma, coloca sua outra mão sobre a
ferida.
— Estancar o sangue. Tá bom idiota, isso eu
também sei. — Mirna colocou a mão sobre o ferimento — Bom, agora vamos pro hospital. Tem um
aqui, não tem?
— Pra dizer a verdade tem, mas é bem pouco usado. Acha mesmo que precisa ir para um
hospital?
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— Lógico meu, isso vai ter que dar pontos. Aí
meu Deus! Só de pensar já estou tendo vertigens.
— Pare de resmungar igual uma velha e tira a
mão.
Com visível contragosto a menina retirou a
mão e as feições de sua face mudaram para uma
de incredulidade.
— Sumiu! Não tem nem cicatriz. Como você
fez isso?
— Não fui eu, foi você.
— É... eu estava me esquecendo, em sonho
tudo é possível.
— O que eu tenho que fazer para convencêla que não está sonhando. Lembra-se do cara do
avião, o que sumiu.
— Então sou eu mesma, vocês me trouxeram aqui. E minha mãe quando descobrir que
não estou dormindo. Fedeu... vai pensar que pulei
a janela de novo pra sair. Tô ferrada!
— Não vai acontecer nada disso — Alex ria
das preocupações da garota — você não está nem
aí em ter se curado de um corte feio?
— Eu não, se você não tivesse me cortado,
nem precisava. — Mirna ficou pensando uns segundos — É... acho que vai ser legal, mas não vou
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ficar por aí curando todo mundo não, com os
hospitais públicos lotados eu não teria tempo pra
mais nada.
— E não vai mesmo, só vai poder fazer isso
com seus pares.
— Par, como assim, nem namorado tenho.
— Eu disse iguais, os outros jovens iguais a
você.
— Quer dizer que se meu pai ou minha mãe
se machucarem de nada vai adiantar.
— Isso mesmo!
— Então não vai servir pra nada mesmo, não
conheço nenhum deles.
— Mas vai conhecer, exatos um milhão de
jovens. Outra coisa, não vai poder ser ferida, vai
poder entrar no fogo sem se queimar, caminhar
sobre a água, e voar no ar, na água ou sob a terra.
— Como assim, você acabou de me ferir com
essa lâmina aí.
— Essa é uma lâmina feita de luz e de uma
forma especial, somente este material atravessa
seu escudo.
— Igual à bola de luz do cara do avião.
— Sim! Embora aquilo tenha sido apenas um
efeito visual. A camada te protege por todos os
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cantos, colada ao corpo e invisível aos olhos
humanos. És indestrutível, mas mortal, não se
esqueça; vai crescer e envelhecer normalmente.
— Que bom! Ia detestar ser nanica a vida
toda, mas bem que podiam parar lá pelos vinte...
não... vinte e cinco.
— Tá querendo muito dona Mirna. Agora vá
e volte amanhã.
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GOLPE DE ESPÍRITO
Vinci Tadeu

CAPÍTULO 5
Operação Noé
— Sabe, Alex. Você devia ter me dito que eu
não podia entrar voando em casa. Bati na parede
do lado de fora do meu quarto e fui jogada longe.
O pior é que a janela e a porta de casa estavam
trancadas, tive que esperar um tempão até meu
pai sair, para eu poder entrar de fininho. Só
quando fui ao banheiro é que tentei de novo e
percebi que quando eu queria atravessava a porta sem precisar abrir.
— É isso aí! Devagar! Mas poderia ter
entrado voando se mirasse na fresta por baixo da
porta.
— Pera aí cara, eu sou baixinha, mas assim já
é ofensa tá.
— Sem ofensa, o que quero dizer é que por
onde passar a luz você também pode passar.
— Mas a luz não passa pela porta e eu passei.
— Você que pensa que não, os materiais
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que a compõem apenas parecem ser compactos.
Em um microscópio eletrônico ele é cheio de
buracos, à exceção do chumbo todos o são.
— Por que o chumbo?
— Está precisando de umas aulas de alquimia
básica, mas isso fica para outra hora. Hoje vai
saber um pouco dos seres das trevas. Atlântida, o
continente perdido, já deve ter ouvido falar.
Depois de seu apogeu, sua civilização estava
corrompida, seus dirigentes usavam da magia
negra para se perpetuarem no poder, até que
foram praticamente varridos da face da Terra; um
expurgo necessário, mas incompleto. Os mais
poderosos e perigosos já conseguiam dominar a
massa escura e para lá se transferiram, onde
permanecem até os dias de hoje. Apegados ao
poder, tentam de todos os meios ficarem na
direção das coisas e estão infiltrados nos mais
altos escalões dos governos em geral; em alguns
países chegam a ocupar o posto máximo. Já há
algum tempo eles vem preparando uma ofensiva
em massa, com a qual não podemos concorrer.
— Desculpa, mas se não podem vencer; para
que lutar?
— Eu não disse que não podemos vencer,
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disse que não podemos concorrer com o número
de seres comandados por eles. Hoje, estimamos
em centenas de milhões. Mas, em sua maioria,
podemos dizer, são recrutados de última hora;
seres sem conhecimento algum de magia; outros,
mal dominam a magia cinza e, quando a usam, o
fazem apenas para tirar proveito próprio. Em
outras palavras, um grande exército de maltrapilhos que, em sua maioria, não tem envolvimento algum com a causa de seus líderes;
massas de manobra como diziam nas batalhas
medievais.
— E na política de hoje!
— Sim! Entretanto, é ilusão generalizar, no
meio dessa multidão existe seres com poderes
malignos; esses são nossos alvos.
— Não basta eliminá-los?
— Pense dessa forma, se os generais vestirem farda de soldados e se misturarem no meio
da tropa.
— Aí só matando centenas de milhões?
— Centenas de milhões a serem achados
entre bilhões. Um alvo impossível!
— Acho que compreendi!
O que Alex não disse é que poderiam fácil-
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mente eliminar a todos e que isso seria feito se
perdessem o controle da operação. Salvariam os
bons; por essa razão o nome de “Operação Noé”.
Uma referência ao personagem bíblico que
construiu a arca e salvou um casal de animais de
cada espécie. E que a nave já estava de pron-tidão.
A Operação Resgate poderia ser iniciada a
qualquer momento.
¤¤¤
Distante dali, no quartel da CIA, Ching entrou na sala onde Wesley e Bright a aguardavam.
— Ching — Wesley se levantou de imediato,
praticamente correndo até à garota que o recebeu com um abraço.
— Wesley, você falou que íamos nos encontrar, mas não pensei que fosse tão rápido.
— É... as coisas se precipitaram um pouco,
graças ao nosso amigo aqui.
— Como está Senhor Bright?
— Bem! E você e seus pais, contentes com as
novas?
— Adoraram e mandaram agradecer.
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— Ching, nós é que temos que te agradecer —
falou WY ainda com os braços em volta do pescoço
da garota —, você foi brilhante ontem. Morri de
rir quando você derrubou o Ditador da maca; acho
que algum enfermeiro vai perder o emprego.
Isso se não perder a cabeça.
— Será que perdi alguma parte da conversa?
— falou Bright.
— Não te contei, a Ching derrubou o Ditador
da maca.
— Como assim! Você tomou o corpo de um
Líder de Estado?
— É... o WY pediu.
— E posso saber o que o senhor estava fazendo, senhor WY.
— Estava me esquecendo... tive que entrar
no corpo de nosso presidente.
— Como assim? Você tomou o corpo do
Nosso Presidente. E fala isso na maior inocência.
Sabe o que isto significa?
— Sim! Evitei um golpe de estado. Bom,
nesse caso, acho que um Golpe de Espírito.
— O que você fez?
— Calma! Nada! Ele estava dormindo, quer
dizer, quase.
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— O que quer dizer com esse quase? —
Bright deu ênfase na palavra final.
— Quero dizer que a primeira dama estava...
como vou dizer... fogosa.
— Não vai me dizer que...
Wesley interrompeu — Não, nada disso.
Apenas disse que estava com dor de cabeça e me
virei para o lado para dormir. Mas foi difícil ficar
fingindo, pode crer.
— Ching, como está o Ditador? — quis saber
Bright.
— Afora alguns hematomas e um braço quebrado nada de mais. Em dez ou quinze dias vai
estar bom novamente.
— Ótimo! — tornou Bright.
— Ótimo? Em dez ou quinze dias ele vai estar
curado e voltará à carga e, dessa vez, não vão
deixar o corpo desprotegido. Você acha isso
ótimo?
Bright pegou o telefone e estava começando
a discar quando WY interrompeu novamente:
— Para quem está ligando?
— Para o meu chefe, preciso contar isso a ele.
E aí de vocês se estiverem me enganando.
— Desliga!
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Wesley foi taxativo, de maneira que Bright
apenas obedeceu, e o garoto continuou:
— Ele é um deles! Por isso quer ser
informado diretamente, ou pensa que o promoveu pelos lindos olhos. Interessa a ele apenas
saber até onde nós americanos estamos avançando nesta área.
Bright estava em uma alta posição de comando, mas nunca havia pensado em decidir
grandes questões. Não sabia como fazer isso e
estava confuso. Sua indecisão era manifesta
quando perguntou:
— E o que vou fazer?
— Precisamos de um lugar secreto, vamos
marcar uma reunião com o presidente e o vice.
— Wesley, a hierarquia de comando não
funciona assim. Se eu ligar para eles marcando
uma reunião, a primeira coisa que eles vão fazer é
ligar para o chefe do meu chefe e no mínimo serei
despedido; isso se eu conseguir falar com algum
deles. Ademais, acha que eles vão acreditar em
nós. Isso tudo é surreal, confesso que quando
aceitei supervisionar esse grupo achava tudo
balela; e até poucos dias atrás era assim mesmo
que eu pensava.
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— Eu não pedi que marcasse uma reunião
com eles, eu disse que precisamos de um lugar
secreto. Isso você pode fazer?
— Sim! Meu posto permite tudo isso e muito mais. Para quando quer a tal reunião e em que
cidade.
— Hoje e aqui em Washington mesmo. Todos
os que vão participar estão aqui, não tem porque
ser em outra cidade.
Bright consultou o computador — Temos um
endereço ainda não utilizado, não fica muito longe
da Casa Branca.
— Serve! Ching, traga o vice às três da
madrugada. Eu me encarrego do presidente.
Bright, vai precisar arrumar um motorista de
confiança e um carro, a Ching ainda não sabe
dirigir. Outra coisa, caberá a você convencê-los da
gravidade do problema, nós não vamos poder
estar presente; fisicamente quero dizer. Por via
das dúvidas, vou preparar um showzinho para te
ajudar, uma amiga vai se encarregar disso; devo
lembra-lo que o inglês dela é péssimo.
Pouco antes do horário combinado duas
pessoas deixavam suas residências, um dirigindo
uma Mercedes conversível e o outro que se
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sentou no banco de trás de uma limusine parada
em frete à sua casa. Ambos os veículos se dirigiram para o ponto de encontro.
O portão automático foi acionado por Bright
e a Mercedes entrou e foi estacionada na garagem.
— Feche o portão da garagem Bright, não é
conveniente que vejam o carro.
— Pois não, Senhor Presidente.
— Deixa de frescura e feche a porta.
Bright obedeceu e instantes depois chegou a
limusine com o vice-presidente.
A limusine estacionou em frente à porta de
entrada. O agente da CIA acionou o controle do
portão principal e foi até à porta recepcionar o
convidado. Ainda não podia acreditar que isso
estivesse acontecendo.
— Vice-Presidente!
— É ruim em Bright... melhor fechar a porta.
O estopefato agente obedeceu à ordem e os
dois se dirigiram até uma ampla sala.
— Oi!
— Oi!
— O que fazemos agora — quis saber Bright.
— Agora é com você! — as duas autoridades

105

falaram praticamente ao mesmo tempo.
Segundos depois os dois recém-chegados
olharam um ao outro como estivessem se vendo
pela primeira vez naquele lugar.
— Renan, o que está fazendo aqui — falou
um deles.
— Se não mandou me dopar e sequestrar...
confesso que não sei — o outro respondeu de
imediato.
— Me desculpe, acho que a pergunta correta é o que estamos fazendo aqui — falou o
presidente após olhar para os lados —, a ultima
coisa que me lembro é de ter ido dormir lá na Casa
Branca, e é óbvio que não estou lá.
— Estou tão espantado quanto você — respondeu o outro.
Antes que lhe perguntassem, Bright resolveu
se antecipar:
— Senhor Presidente, Senhor Renan, acho
que posso dar as explicações.
— Acha? Vocês sequestram seu presidente e
o vice e acham que podem explicar. São da CIA,
não são?¨
— Sim, mas a agência não os sequestrou.
Vieram por iniciativa própria, quero dizer, quase.
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— Agente, acho que está mais confuso que
nós. Mas vamos ouvi-lo já que nos garante que
não foi um sequestro.
— Senhor, já há alguns anos chefio um
departamento de estudos extrassensoriais da CIA
e, após anos e anos de pesquisas e testes, nós
conseguimos algum avanço na área que podemos
dizer ser possessão. Mas uma possessão diferente, de vivos em vivos.
— E onde entramos nisso.
— Ontem, nosso governo correu sérios riscos
de ser tomado por um golpe de estado, ou melhor,
um golpe de espírito — Bright resolveu se utilizar
da fala de Wesley.
— Como assim? Pode se explicar melhor?
— Um poderoso projetor esteve para invadir
seu corpo Senhor Presidente e se algo não tivesse
sido feito, teria conseguido. As consequências
poderiam ser desastrosas.
— E... como isso pôde ser evitado?
— Digamos que nos antecipamos.
— Vai querer me fazer acreditar que
tomaram meu corpo... por antecipação.
— Sim! É isso mesmo. Já parou para pensar,
Senhor Presidente, de que maneira vocês foram
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trazidos a essa reunião.
— Dopados! — o vice estava mantendo sua
linha inicial de pensamento — Ou tem outra explicação?
— Possuídos! — tornou Bright, sabendo que
não estava convencendo.
Devem achar que sou maluco! Só não sei
como sair dessa.
— Possuídos é... e quer que acreditemos.
Nesse instante os três ficaram pálidos, uma
luz forte avançou por baixo da porta e se posicionou qual uma bola de fogo sobre a mesa. O
brilho foi perdendo intensidade até que puderam
ver uma garota em pé sobre a ela.
— Helloooou!
— Acho que estou sonhando! — afirmou
Renan.
— Então é um sonho coletivo — disse o
Presidente.
— I am... ou melhor, me Mirna! Nice to meet
you!
Ficaram os três olhando a garota à sua frente, aquela aparição fugia a tudo que já tinham
visto.
— Isso é uma projeção holográfica Bright?
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— Não! Ela é real... acho. Mirna, poderia
descer da mesa, por favor.
— Que bom que fala português — disse a
garota enquanto fazia uma das cadeiras de degrau — Prazer, você deve ser o Bright, WY faloume sobre você.
— O que ela disse? — quis saber o
Presidente.
— Apenas disse que seu amigo falou sobre
mim para ela.
— Vamos, o que quer que eu faça? — insistiu
a garota olhando para Bright, prosseguindo:
— Para convencê-los... afinal é para isso que
estou aqui. — Olhou para os outros dois na sala.
— Isso é demais para mim, ainda acredito
que vou acordar. — Renan resmungou.
— Presidente, o senhor está com seu celular? — Mirna perguntou.
O outro colocou a mão e um dos bolsos e
apenas meneou com a cabeça em sinal afirmativo.
A mocinha desapareceu. Instantes depois o
celular do presidente tocou.
— Presidente!
— Force One sob interferência externa.
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— Que tipo de interferência?
—Não vai acreditar! Uma garota do lado de
fora a trinta mil pés e quatrocentos nós.
— Cessar as comunicações, assunto confidencial.
— Sim, Senhor Presidente!
O presidente virou-se para o agente da CIA:
— Chame essa louca de volta ou vai assustar
a nação inteira.
— I am here! — Desta vez sequer a luz foi
vista e Mirna estava em pé na frente dos três. —
Posso ir embora?
— Acho que sim Mirna, depois eu falo com o
Wesley.
— Goodbye!
Agora a sós, os três estavam pensativos, até
para Bright aquela demonstração tinha superado
tudo que podia imaginar. Todos sabiam que
estavam lidando com forças desconhecidas e
muito poderosas. No momento davam graças por
estarem do mesmo lado.
— Vou transferi-lo para a Casa Branca, como
meu assessor especial. Alguém mais sabe do que
está acontecendo? Seu Chefe na CIA, por
exemplo?
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— Não! E se me permite é melhor assim. Fui
alertado para não confiar em meu chefe. Podemos
dizer que se trata de um agente duplo, Senhor
Presidente.
— Eu só não entendi por que estou aqui —
disse Renan —, mas confesso que se depois
alguém me contasse isso tudo, eu iria achar que a
pessoa tivesse enlouquecido.
— Sabe de alguma coisa Bright?
— Não senhor, foi tudo ideia do Wesley.
— Quem é esse Wesley, algum agente
envolvido nisso tudo.
— Não senhor! Lamento dizer que é outro
garoto, foi ele que o trouxe aqui. Ching cuidou de
Renan.
— Ching! Os chineses também estão
envolvidos?
— Novamente não!
— Já sei... outra garota.
— Pois é.
Ouviram alguém batendo na porta e
chamava por Bright. Ele reconheceu a voz do
motorista da limusine; um agente de sua total
confiança. Foi atender:
— Este garoto insiste em falar com o senhor.
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Achei melhor trazê-lo, uma vez que sabe da
presença do vice-presidente aqui.
— Tudo bem! Eu cuido disso... entre Wesley
— ordenou que o motorista voltasse ao veículo e
teve o cuidado de fechar novamente a porta.
— Senhor Presidente, Renan, este é o
Wesley, ele que me alertou da trama que estava
em andamento.
— Estava não! Está! O que temos é uma
janela de dez dias e nesse período vamos ter que
bolar um plano. Senhor Presidente, tenho que
recomendar que, ao menos temporariamente,
passe a faixa ao seu vice.
— O que está dizendo garoto?
— É isso aí, sair enquanto pode. Ou acha que
eles vão renunciar depois de tomarem seu corpo.
Eles estarão comandando a nação Senhor
Presidente. Sabe-se lá o que pretendem.
— Renan não correria o mesmo risco?
— Não é fácil treinar uma pessoa para se
passar por outra, é preciso imitar a forma de
andar, agir, falar e até pensar. Se usarem um
projetor sem qualquer preparo eles serão
facilmente descobertos e Renan seria visto como
alguém que perdeu o juízo e seria afastado... ou
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morto; sinto dizer que isso já aconteceu antes.
O Presidente ficou pensativo por uns
instantes antes de falar:
— Então não adianta um afastamento
temporário, eu, ou quem esteja se passando por
mim, poderia voltar e assumir. A única alternativa
é a renúncia.
— Não necessariamente, se estiver afastado
em um lugar isolado pode continuar dando
instruções ao seu vice. Sob a vigilância da Ching
saberemos se seu corpo for tomado por forças
estranhas e nesse caso o Bright interrompe as
comunicações. Dessa forma estará também
protegendo seu vice, pois se tomarem o corpo
dele, você assume novamente.
— Não é tão fácil assim, um presidente não
pode simplesmente se afastar. Bright, quem mais
sabe que eu estou aqui?
— Ninguém senhor, até o agente que veio
dirigindo a limusine só sabe de Renan.
— Então usaremos a ideia de Renan. Vamos
levar em frente a tese do sequestro — olhou para
o vice — Renan... com certeza será procurado
assim que eu não retornar à Casa Branca. Sabem
da minha saída noturna, mas já souberam de
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outras antes; por isso vão aguardar por um tempo.
Mantenha firme a tese do sequestro. Pode ir agora
e boa sorte! — trocou um aperto de mão com o
vice, ao qual considerava de fato um grande
amigo.
— Obrigado pela confiança Presidente,
espero estar à altura.
— Vai estar!
Olhou para Bright assim que Renan saiu e a
porta foi fechada, continuando:
— Seu agente sabe da minha presença aqui?
— Não Senhor Presidente, tivemos o cuidado de guardar a Mercedes na garagem da casa, e
é pouco provável que alguém a tenha visto entrando.
— Ótimo! Leve-a para um lugar ermo e a
abandone aberta, ela não é rastreada, mas o FBI
não vai demorar nem uma hora para encontrá-la
assim que for dado o alarme.
— Fique tranquilo, Senhor Presidente, esse
agente é muito bem treinado, mesmo se a tivesse
visto jamais falaria; ao menos que eu perguntasse.
— Mesmo assim é melhor que não saiba
muito! Acho que sei o lugar ideal para ficar por
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enquanto. O Force One! A menina voadora pode
formar o elo de comando entre Renan e eu,
logicamente intermediado por você.
— Isso é possível? — Bright perguntou a
Wesley.
— Ora, pensei que nem estivessem notando
minha presença aqui. Respondendo sua pergunta,
sim! Se tivermos algum contratempo o pessoal da
Mirna pode cuidar de transferi-lo para um lugar
mais seguro, sei que podem fazer isso.
— Então assim será feito. Bright providencie
um jato para me levar a uma base afastada onde
embarcarei no Force One. — O Presidente pegou
o celular e apenas apertou uma tecla — Passe a
ligação para o comandante — falou à pessoa que
atendeu.
— Coronel Willian!
— Coronel, onde existe uma base perto de
Washington em que possa pegar um passageiro
que deve se manter no anonimato?
— Não vai ser necessário um pouso numa
base senhor, está programado um pouso de rotina
para abastecimento no Internacional de
Washington; estamos apenas trinta minutos fora.
— Então o embarque será lá mesmo!

115

Olhou para Bright e continuou:
— Leve-me ao aeroporto, vamos com a Mercedes, tenho roupas de disfarce nela. Na volta você a abandona em algum lugar. Um pouso programado chama menos atenção.
Bright olhou para Wesley e o garoto antecipou a resposta:
— Não se preocupem comigo, vim de táxi e
volto de táxi. Vão tranquilos.
Pouco tempo depois o Presidente estava
embarcado e Bright resolveu deixar a Mercedes
do outro lado da cidade. Queria afastar qualquer
suspeita de ligação com a aterrissagem do Force
One. Ele também voltaria de táxi para casa.
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GOLPE DE ESPÍRITO
Vinci Tadeu

CAPÍTULO 6
O sequestro do Presidente
Passava das cinco horas da manhã quando
Bright chegou na sua residência e havia decidido
nem tentar dormir, sabia estar excitado demais
para isso.
— É muita coisa para uma semana só!
Tomou banho, vestiu-se para o trabalho e
sentado em uma poltrona tentava coordenar os
pensamentos. Não sabia se Renan iria mantê-lo
como assessor, também não sabia que desculpas
ele daria ao seu chefe atual; a última coisa que
queria no momento, à vista de tudo o que estava
para acontecer, era que suspeitassem dele.
— Acho que estou me preocupando à toa.
Novo presidente, novos assessores. Sempre foi
assim!
Pensou na Ching e o novo supervisor da divisão, e chegou à conclusão que ela podia se recusar a cooperar. Afinal não era uma área de ciências exatas e resultados nem sempre apareciam.
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— Bom... seja lá quem eles sejam, resultados
é o que menos querem, quanto menos melhor —
concluiu quando pensou nas pessoas envolvidas
com seu chefe, mesmo sem saber quem eles
realmente eram.
Pegou o telefone e teclou um número, tinha
uma coisa que precisava fazer. Cibele atendeu
quase de imediato.
— Pois não Senhor Bright.
— Cibele, providencie retorno imediato daquele garoto para a casa dos pais.
— Vou fazer isso assim que chegar à agência.
— Obrigado!
Por um instante teve vontade de convidá-la
para ir com ele para o novo posto de trabalho, mas
ainda estava em dúvidas se a oferta ainda estava
valendo.
Nem bem terminou de pensar e o telefone
tocou:
— Bright!
— Bright, é Renan. Espero encontra-lo na
Casa Branca quando eu chegar. Estão batendo na
minha porta, a bomba já deve estar estourando.
— Estarei lá! — Desligou o aparelho e voltou
a discar o número de Cibele.
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— Sou eu novamente, você gostaria de ser
transferida para a Casa Branca?
— É o sonho de todo funcionário público, não
é?
— Entendo como um sim e volto a ligar mais
tarde.
— Obrigado por se lembrar de mim.
Bright desligou e se preparou para sair, fazia
questão de chegar antes do novo chefe.
Na casa de Renan dois agentes do FBI estavam na porta.
— É preciso que nos acompanhe à Casa
Branca, senhor Vice-Presidente.
Do lado de fora havia mais dois carros e
quatro motos de escolta, um cuidado até hoje não
existente. Não com ele, mas nada disse e em vinte
minutos chegavam ao centro do poder do país.
Acompanhou os agentes até a sala oval e
reconheceu alguns dos que estavam presentes.
Olhou no relógio 07:05 AM.
— Senhor Renan, a menos de dez minutos o
carro de uso pessoal do presidente foi encontrado abandonado em uma região afastada do
centro da cidade. Desde as seis estávamos
tentando localizá-lo. Hoje, por volta das três, o
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presidente saiu da Casa Branca dirigindo o próprio carro e não retornou. Nossa primeira pergunta é se tem alguma informação?
— Não! Há dias não temos contato.
— Isso nos leva a suspeitar de sequestro.
— Suspeitam que alguma nação ou grupo
terrorista possa estar envolvido?
— No momento suspeitamos de tudo, mas
não temos nada em concreto.
O Secretário da Defesa olhou um por um
todos os que participavam da reunião de
emergência e se cumprimentaram baixando
levemente a cabeça. Olhou de volta para Renan,
antes de continuar:
— O senhor é o Presidente dos Estados Unidos da América, enquanto a crise não for resolvida. As formalidades serão preenchidas posteriormente.
— Senhor Secretário, Senhores Ministros e
Chefes das Agências, não podem fazer qualquer
acusação sem um rigoroso procedimento de investigação. Vou fazer o pronunciamento à nação
na forma que acredito já terem preparado.
Sem dizer mais qualquer palavra Renan dei-
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xou a sala e foi para seu atual gabinete. Era tudo
que tinha sonhado a vida inteira, mas não daquela forma.
O telefone tocou. Era uma das secretárias
informando que o Agente Bright, da CIA, estava
aguardando na recepção.
— Peça para ele entrar, por favor.
¤¤¤
Distante dali, Mirna estava deitada em sua
cama de bruços, apoiada nos cotovelos e com as
mãos de um e outro lado da cabeça.
— Ele é um gato!
Pensava em seu encontro com Wesley na
noite anterior. Primeiro um contato telepático:
— Ei gata! Que tal em vez de ficar aí pensando em mim, vir me ver em Washington?
— WY?
— Sim! Estou precisando de você.
Mirna sequer se deu ao trabalho de perguntar como ele sabia ser isso possível e nem se
tocou com o fato de estar se comunicando com
alguém que falava inglês. Em segundos, guiada
pelos pensamentos do jovem, estava no quarto
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do rapaz.
— Hi!
— Sei que seu inglês é péssimo, vamos comtinuar nos comunicando em Irdin — tornou WY
naquele idioma.
— Eu nem sabia que falava isso.
— Somos Jovens Eternos e é nesse idioma
que nos comunicamos do outro lado, mas pode
ser usado aqui também. Sente-se — WY afastouse para o outro lado da cama, mas continuou
deitado —, preciso de um favor seu, quero que
mostre para algumas pessoas um pouco do que
você pode fazer, mas faça uma entrada mais
triunfal, do tipo luzes e se precisar de mais alguma
coisa você inventa na hora. O importante é que
eles fiquem convencidos de que existem forças
que eles não conhecem e que não podem
controlar.
— Tudo bem! — Mirna respondeu sem sequer perguntar por quê.
— Temos tempo, quer jogar! — WY mudou
de assunto.
— Antes deixa eu te anexar no meu face, mas
você manda convite e nada de escrever na minha
linha do tempo tá add, eu te mato.
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Próximo das três WY disse que precisava
dormir e Mirna ficou ali admirando a beleza do
jovem até ser chamada para sua aparição. Naquele dia não voltaram mais a se ver, depois de
sua demonstração, voltou para sua cama. Nem
bem pegou no sono e já ouviu a voz da mãe:
— Mirna, vai perder a hora.
— Tou indo mãe.
Tão logo encontrou a amiga no ponto de
ônibus e já foi entregando o celular para ela.
— Olha quem está no meu face.
— É o garoto americano, conseguiu achá-lo.
— Ele me achou, está caidinho.
— Até parece, acho que você é que está
caidinha. Olha, é o nosso ônibus.
¤¤¤
No Gabinete da Presidência, Renan e Bright
conversavam:
— Senhor Presidente, não temo haver
escutas em seu gabinete, até porque a CIA não
permitiria que o FBI as instalasse e nem vice versa;
outras fontes nem pensar. Entretanto, tudo me
leva a crer que as forças com as quais estamos
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lidando podem facilmente fazer isso. Wesley me
disse que eles são poderosos.
— Como é possível isso... tomar o corpo de
outro. É fantástico e ao mesmo tempo assustador.
— Temos até um nome para isso, WALK-IN,
sabemos ser possível e até já foi testado em
laboratório — Bright não fez menção à própria
experiência —, o processo da troca de
individualidade faz parte do conhecimento oculto
desde tempos bem antigos. Em resumo, um Eu
abandona o corpo e outro Eu toma o seu lugar.
Dizem ser comum quando o objetivo é ajudar a
humanidade, quando normalmente o Eu que
sucede ao anterior é mais evoluído. Autores citam
como exemplos: Moisés e Lot, do Antigo
Testamento; José, do Novo Testamento; Cristóvão
Colombo, Benjamin Franklin. George Washington,
Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Gandhi e
tantos outros, onde o walk-in foi efetuado em
benefício da evolução da Terra. O objetivo
principal é transcender à lei da morte e do
nascimento e poupar tempo a seres mais
evoluídos que não necessitam mais dessas
experiências, poupando-os do período de
gestação intrauterina. Há também casos de walk-
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ins em que a individualidade faz apenas um
empréstimo de seus corpos por um período breve
e, nesses casos, não há uma total substituição do
Eu anterior e usam o corpo em uma espécie de
condomínio; somente observadores atentos e
clarividentes percebem que esse tipo de interação está se processando num indivíduo e o grau
em que se realiza. Por isso precisamos da Ching ao
lado do presidente. É de suma importância
embarcá-la no Force One.
— Certo, providencie isso e o que mais for
necessário. São quase nove horas e eu tenho um
pronunciamento para fazer à nação.
Os dois deixaram o Gabinete Presidencial.
Bright se dirigiu ao seu novo gabinete e Renan
para a Sala de Imprensa.
¤¤¤
Bright tomou posse em seu novo cargo, um
simples assinar de papéis, já assinados de
antemão pelo presidente em exercício. Mandou
chamar Cibele e deu-lhe ordens expressas:
— Mande a imigração buscar a Ching e tra-
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zê-la ao meu gabinete. A agência não vai impor
obstáculos e não vai fazer nenhuma ligação com
minha pessoa, eles ainda não sabem que a papelada dela e a dos pais estão em ordem.
Providencie para que os pais fiquem alojados com
todo conforto e, pessoalmente, de ciência que se
trata de uma medida temporária.
— Assim será feito, Senhor Bright! — Cibele
estava radiante, duas promoções em uma semana e lá estava ela na Casa Branca. Deixou o gabinete do chefe para cuidar de por em prática as
ordens recebidas.
Bright sabia não poder manter o avião presidencial voando sem o presidente a bordo da
aeronave.
Sem o presidente oficialmente a bordo o
Force One é apenas um avião!
Em vez de levar a Ching, tenho que retirar
nosso passageiro especial de lá. É melhor assim,
sem o presidente oficial a bordo, vão começar as
indagações.
Não viu o tempo passar, até que o toque do
telefone o tirou do devaneio.
Era Cibele ao telefone:
— Senhor Bright, estão pedindo sua presen-
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ça no Gabinete Presidencial.
— Certo, estou indo.
Bright entrou no gabinete do presidente e
mesmo antes de Renan dizer a que o tinha chamado, disse:
— Precisamos tirar nosso passageiro especial do Force One.
— Posso alegar questões de segurança e me
transferir para ele. O Presidente sempre é considerado mais seguro quando está a bordo.
De fato em estado de perigo a primeira
medida era embarcar o Presidente. Com o Force
One sobrevoando áreas pré-definidas e fortemente militarizadas a segurança ficava muito
mais fácil, e as pessoas envolvidas se limitavam à
tripulação e membros da comitiva presidencial.
— Desculpe, Senhor Presidente, se mandou
me chamar com certeza há um motivo especial.
— Sim! Apenas para que não afastemos
nenhuma alternativa possível, se lançássemos um
artefato nuclear na ilha... não resolveríamos o
problema?
— Foi a primeira coisa que perguntei ao
Wesley. O corpo do Ditador é mantido em um
bunker a prova de explosões nucleares. Não daria
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resultado prático e os efeitos colaterais seriam
enormes em vista da proximidade com nosso país;
isso sem contar problemas diplomáticos e a
repercussão internacional. Não senhor, definitivamente, está não é uma alternativa viável!
— Folgo em saber! Por outro lado, estamos
de mãos atadas.
— Temo que sim!
— Então, vamos providenciar a transferência do comando para o Force One.
Bright retornou ao seu gabinete. Em instantes, havia decidido alugar uma casa próxima do
lugar onde Wesley morava, lá instalaria incógnito
o presidente e uma agente de sua confiança faria
o papel de esposa; Ching se passaria por filha
adotiva do casal. Acreditava poder mantê-lo assim
por algum tempo.
¤¤¤
Numa ilha não muito distante da costa dos
Estados Unidos da América, um velho deitado em
uma maca estava tendo um ataque de fúria.
— Vocês não haviam me dito que tudo estava
controlado?
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— Sim! O que aconteceu aqui foi interferência chinesa, eles têm crianças capazes de
feitos dessa natureza.
— O que me foi passado é que o presidente
foi retirado do Force One e o vice, que agora é o
presidente em exercício, está a bordo daquela
aeronave. Quero que me coloquem para dormir
agora mesmo.
— Impossível senhor, vamos precisar operálo novamente, tem um coágulo no cérebro e vai
precisar estar acordado; é impossível de outra
forma.
— Tudo bem! Quantos dias?
— Ainda estamos tratando do braço quebrado e o senhor está bastante debilitado, precisamos fortalecer seu organismo.
— Quantos dias?
— Em dez dias estará bom novamente.
— Que seja então!
O médico sabia que para um velho naquelas
condições de saúde, todo procedimento invasivo
era um risco. Sabia também que todo um projeto
arquitetado ao longo de anos estaria perdido se
ele viesse a falecer. Não queria correr riscos.
E nem a cabeça!
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Mirna contatou seus irmãos por telepatia e
um milhão deles agora agiam ao seu comando.
Aos poucos estava formando um grupo de trabalho e já podia contar com o que ela denominou de
primeiro escalão.
Louise, uma francesinha mantida pelo centro intraterreno de Lis-Fátima, podia emanar a
quilômetros à sua volta uma necessidade de
mutação profunda que atingia a vida animal em
geral, não somente o homem. Uma mudança
necessária de comportamento para prosseguir a
existência segundo as leis a serem instaladas na
Terra após a purificação global.
Ainda podia ouvir as palavras de Louise,
quando pela primeira vez fez contato com ela:
— Estou preparando os habitantes da Terra
para o iminente resgate global, não só dos que
partirão para outros pontos do Cosmos, como
também dos que devem prosseguir neste planeta
após o holocausto e a reordenação da superfície
terrestre.
Mirna notou que a energia emanada de
Louise chegava permeada de humildade natural e
atraia por sua singeleza.
Quando esteve em Miz Tli Tlan num estado
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existencial superior ao do transe, fez contato com
entidades que lhe apresentaram uma menina
peruana.
— Illari exprime a polaridade feminina da
energia logóica que será disseminada na Terra em
substituição à Shamballa, que expressou a
polaridade masculina e agora entra em
recolhimento. Amuna Khur, o Senhor do Mundo, a
mantém sob sua proteção direta. Ela recebe e
transmite impulsos emanados do Coração do Sol.
Ainda estavam frescos em sua memória os
dizeres do representante de Erks:
— As portas do Templo da Esfera estão
abertas a todos os Jovens Eternos e àqueles que
quiserem se unir a nós. Eu, Francisco Federico, de
Córdoba, Argentina, serei seu elo.
Imagens e símbolos transmitidos por Iberah
permaneciam gravadas em seu cérebro. Junto
com elas foi-lhe apresentado o Guardião dos
Mistérios Sagrados que, embora se apresentando
na forma de um menino, não possuía corpo físico.
Nos símbolos estavam inseridas as fórmulas
mágicas
da
purificação,
transmutação,
transubstanciação e fluidificação.
Ainda podia sentir os encantos de Bárbara,
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como se fossem o de uma sereia:
— Trago de Aurora a energia da vontadepoder.
Por fim, a representante de Anu Tea, uma
jovem que trazia a estrela de cinco pontas tatuada
na palma da mão direita. Única dentre os demais
que demonstrava poder operar o espaço-tempo e
trazer consigo todo o conhecimento da evolução
da humanidade. Lia disse que sua missão era
preparar o homem para contatar realidades
abstratas e puramente energéticas.
— E pode mesmo! — Mirna recordou que
quando Lia expos a mão espalmada à sua frente,
um feixe de luz foi transmitido da estrela para sua
fronte e imediatamente pode vivenciar os
mistérios da existência.
— É simplesmente fantástico!
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CAPÍTULO 7
O Reino das Sombras
Aquela era uma noite de sexta e àquela hora,
por volta das onze da noite, muitas jovens já
estavam prontas para sair e curtir uma balada.
Mirna se revirava na cama teclando no celular.
Não achava justo ter que ficar em casa em uma
noite linda como aquela, mas sua mãe jamais
permitiria; achava perigoso demais. Até certo
ponto ela concordava com a mãe, de fato a violência estava cada vez mais presente na vida de
todos.
— Mas comigo nada pode acontecer!
Pensou em ir encontrar o Wesley nos Estados Unidos, mas lembrou-se que lá também
havia a mesma proibição dos pais. Tinha visto o
garoto algumas vezes nesses dias, normalmente
no final da tarde; por enquanto a desculpa de
estudar para provas estava colando com a mãe,
assim podia trancar a porta do quarto e sair
tranquilamente.
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— Essa idade é uma merda, não vejo a hora
de fazer dezoito.
Cansada de virar de um lado ao outro da
cama, resolveu que era hora de cair no sono.
Colocou o celular para carregar e apagou as luzes.
Em poucos instantes dormia um sono profundo.
Uma nuvem densa e negra foi se infiltrando
por baixo da porta do quarto de Mirna, qual uma
enxurrada escura e lodosa até lhe envolver todo o
corpo. Aos poucos foi se adensando e tomando a
forma de um ovo, deixando a menina presa em
seu interior.
Já na forma compacta, o estranho objeto
flutuou um metro sobre a cama, depois atravessou a laje e o telhado e disparou rumo ao
espaço. Em seu interior a garota continuava seus
sonhos sem sofrer os efeitos da aceleração espantosa.
Para ela que agora estava sonhando, Wesley
a retirava gentilmente da cama envolvendo-a com
os braços e ambos agora flutuavam lentamente
rumo à cachoeira do primeiro encontro — A noite
promete! — murmurou sorrindo.
O estranho casulo completou sua rápida tra-
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jetória depois de viajar uma distância quase
infinita através de uma escuridão total, mas que
permitia ver ao longe alguns pontos de luzes piscando.
Aos poucos a camada escura foi se tornando
mais densa e já não permitia ver nada; nenhum
ponto de luz ou brechas de claridade. O casulo
parecia navegar imerso em um plasma escuro e
frio até completar seu trajeto parando na porta de
uma construção gigantesca formada de blocos
ainda mais densos e compactos da mesma matéria
escura.
O pesado portão foi aberto pelo lado interno
e o casulo continuou sua viagem agora entre
paredes espessas, inundadas pela substância
escura e pegajosa, através da qual vinha flutuando. Avançou sobre um bloco enorme que
fazia as vezes de mesa e posicionou-se na posição
vertical, de maneira que Mirna ficasse em pé.
— Desculpe-nos pelo incomodo de mantê-la
trancada, mas aqui não é permitida nenhuma luz.
Um ponto que seja e tudo será destruído!
Mirna abriu os olhos e pode ver à sua volta
seres de forma humanoide, compostos também
do mesmo e único material ali existente.
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O que falava parecia gentil e isso a tranquilizou para perguntar:
— Que lugar é esse?
— Os primórdios do Universo! Muito antes
do Fiat Lux!
— O Inferno!
— Não! O Inferno, digamos, fica na outra
extremidade. É preciso entendê-lo para sofrer
suas consequências! Depois de um período, onde
o tempo não entra em conta, toda energia ruim é
purificada com o fogo extremo e, depois, enviada
para cá para ser novamente utilizada. Fazemos
parte do sistema de reciclagem, se entender
melhor assim.
— Reencarnação!
— Outra vez não! Isso faz parte das
oportunidades que são concedidas enquanto se
mantem o próprio Eu. Nós lidamos com o que foi
recuperado dos irrecuperáveis; do lixo do
Universo.
— Então... em certo ponto Deus desiste de
nós!
— Parece que somente consigo dizer não
como resposta. Vocês desistem de vocês e
imploram à misericórdia Divina para que sejam
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exterminados. É assim que funciona desde os
primórdios dos tempos; ou melhor, antes da
existência dele.
— Vocês são demônios... quero dizer, gente
do mal!
— Outra negativa, não! Aqui não existe nem
maldade e nem bondade. Nada!
De fato, Mirna pode constatar que ali não
havia dor, lamúrias ou sofrimento. Teve a certeza
de que ali não era o Inferno.
— E por que estou aqui? Por que me
trouxeram aqui?
— Considere um presente de Iberah, atendemos a um pedido especial do Guardião dos
Mistérios Sagrados.
— Pode me dizer o que ele quis me ensinar
com essa visita?
— Um último não! O casulo agora vai levá-la
à outra extremidade, devo alertá-la que haverá
uma troca gradual nas características da aeronave durante a viagem.
O casulo iniciou sua viagem rumo ao novo
destino, Mirna já podia supor onde. E isso a
deixava bastante assustada.
Dessa vez ela pode acompanhar todo o tra-
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jeto. A massa escura foi perdendo densidade até
aparecerem pontos de luz no horizonte. Atravessou um longo percurso em uma área de luz
tênue e confortante. Podia ouvir risos inocentes e
ver gente brincando e passeando em paisagens
paradisíacas. Em certo ponto do trajeto era tudo
luz. Risos foram se transformando em gargalhadas
de deboche e o cenário se degradando. Daí por
diante a luz foi se tornando densa até ficar viscosa
e quente ao rubro, como o magma da Terra; as
gargalhadas sumiram e o que ela ouvia agora eram
gritos de horror e morte, um império do mal.
Nesse período o casulo também se transformou
em uma massa de luz adensada. Continuou seu
trajeto até parar às portas de uma construção de
luz solidificada. Qual no primeiro percurso da
viagem o enorme portão se abriu e o casulo foi se
posicionar na vertical sobre um bloco de luz, que
mais parecia fogo sólido; por todos os lados ela só
podia ouvir lamentos, ranger de dentes e agonia
infinita.
— Silêncio!
Os ruídos cessaram e Mirna pode olhar para
o autor da ordem. Uma criatura de formas
também humanoide esculpida em luz densa, tão
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quente como tudo que ali existia.
O estranho ser continuou:
— Não gosto de tê-la em meus domínios, mas
não pude recusar um pedido direto do Guardião
dos Mistérios Sagrados. Portanto, olhe o que
quiser ver, e parta em seguida.
Aquilo soou para Mirna como uma ordem,
muito embora tivesse a certeza dele não ter
qualquer controle sobre ela. Ao seu comando
mental, o casulo foi se movendo até mergulhar em
uma gigantesca fossa de luz líquida, cuja
temperatura acreditava só existir no coração das
estrelas; onde restos humanos se contorciam e se
consumiam em lamentos e dores. Ordenou um
mergulho mais profundo e em vários rumos,
quando pode constatar ser praticamente infinita
sua extensão e profundidade. Aqueles que algum
dia foram seres humanos, se jogavam por todos os
lados do casulo implorando por ajuda. Sem nada
poder fazer Mirna ordenou ao casulo que a levasse
de volta para casa. Em uma fração de segundo
estava novamente sobre sua cama e nem sinal do
casulo, que acompanhou se dissolver até não mais
existir.
Se no começo não existia o mal, ele foi ad-
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quirido ao longo dos tempos.
Ficou lembrando de ter visto infinitas saídas
durante todo o trajeto, mas também que o casulo
só seguiu uma linha reta, de um extremo a outro;
independente de sua vontade de querer ver o que
acontecia nestes desvios. Sabia que precisava
voltar a dormir, afinal era sábado e ao menos
podia passear no Shopping.
Durante o sono, sonhos diversos povoaram
sua mente e ela iria acordar bastante cansada;
mas era um mal necessário à sua instrução.
Em uma parte dos sonhos o Universo
apareceu a Mirna, mas não à sua frente e sim á sua
volta. A estranha criatura, mais negra que carvão,
tinha forma humanoide, mas até os olhos eram
negros. Embora parecesse ter contornos
definidos, Mirna notou que quando olhava em
uma direção ela se estendia indefinidamente e
não tinha fim; era infinita em todas as direções.
— Você é bem grande, não?
— Eu sou!
Mirna notou que o estranho ser era composto meio a meio de energia escura densa e
energia escura livre e não pode evitar uma
comparação com sagu preto.
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— Fiat Lux!
Nas bordas do infinito a estranha massa
começou a ser sugada para dentro dela mesma,
retornando a uma velocidade espantosa rumo ao
local onde devia estar o coração da criatura;
enquanto o material restante se expandia de
maneira a não permitir a criação de espaços
vazios. Os estranhos raios negros, convergindo de
todos os pontos, se chocaram num ponto central,
causando um estrondo ensurdecedor e gerando
uma luz intensa que se expandiu; primeiro
rapidamente e depois em menor, mas constante
velocidade.
Mirna ainda pode acompanhar o nascimento de estrelas e sua reunião em constelações, antes de ter o sonho interrompido e
substituído por outro.
¤¤¤
Os Desaparecidos
No sonho, grande número de relatos de
pessoas desaparecidas, alguns deles atribuídos à
ação de forças sobrenaturais, outras a seres
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extraterrenos. O Senhor dos Mistérios Secretos
dizia que alguns dos desaparecimentos eram um
modo de preservar os seres da degradação
material e psíquica que estava dominando a Terra.
— Eles são retirados do ambiente terrestre e
conduzidos a um novo destino onde ficam livres
do império da maldade. Em certos casos, embora
raros, retornam a outros pontos do Cosmos onde
precisam completar algumas tarefas. No decorrer
de catástrofes, tanto naturais como provocadas
pelo homem, fazemos muitas transferências. —
Respondeu o Senhor dos Mistérios, quando
perguntado por Mirna sobre aqueles relatos que
estava vendo em sonho.
— Vi na internet que algumas naves foram
vistas sobrevoando a cidade do México segundo
antes de um terremoto que lá ocorreu. Isso é uma
espécie de resgate?
— Sim! Já aconteceu e vai continuar
acontecendo em muitas partes desse e de outros
planetas. Uma locomoção quase sempre com a
finalidade de povoar ou repovoar outros planetas;
mas não se limita à raça humana, é feito também
com animais, vegetais e minerais. Alguns são
levados pela civilização intraterrena
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que você já conhece.
O sonho se desfez e em seu lugar outro deu
início. Neste, pessoas que se deitavam para
dormir, simplesmente acordavam já não sendo
elas mesmas; seu corpo era tomado por outra
força que passava a dominá-lo.
— É necessário que você entenda este
procedimento para que possa aceitá-lo com
naturalidade quando um fato semelhante afetar
sua vida.
— Como assim!
— Vai saber no momento certo, agora é
necessário apenas que entenda o que acontece
nestes casos.
Mirna viu uma mulher deitada ao lado do
marido, adormecida. Podia ver claramente a força
vital de aquela senhora deixar o corpo, sendo
levada por seres de luz. Pode ver também quando
um ser de muito brilhante se aproximou do corpo
dela e mergulhou em seu interior. O sonho
continuou até alguns dias depois e Mirna pode
constatar a mudança que os familiares e amigos
relatavam; para melhor é lógico.
— Ela foi embora sem protestos — a garota
comentou e obteve resposta do Senhor dos Mis-
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térios Sagrados:
— Na obsessão Divina, quem sofre o WalkOut coopera consciente e voluntariamente com
aquele que vai ocupar seu corpo daí em diante.
Quanto mais a raça humana desenvolver a
continuidade de consciência entre o físico e o
emocional, e, mais tarde, o mental, mais esse
processo de troca será frequente e melhor
compreendido.
— Guardião, eu acabei de me lembrar, teve
uma parte que eu vi em sonho que me pareceu
com a formação do Universo. Notei que a massa
escura era escura em um único tom, mas a luz
nunca era igual em seu brilho. Antes da criação da
luz tudo era calmo, tranquilo, parecia ter
harmonia em tudo o quanto existisse. Depois não,
virou essa bagunça.
— Simples, não há competição quando tudo
é forçosamente igual, mas também não existe
evolução. O ser humano tende à acomodação, por
isso, durante uma fase da vida, é um mal
necessário. O que parece desigualdade, na
verdade é recompensa; a vida não dá esmola.
Todos tiveram o mesmo começo!
— E depois?
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— Ajudamos os que ficaram para trás, mas a
evolução ainda depende deles; de seu próprio
esforço.
Os sonhos se encerraram naquela noite e a
garota pode de fato ter um bom e merecido sono;
ao menos pelo tempo que ainda restava.
¤¤¤
A tripulação estava muito mais concentrada
em suas atividades, aquele avião agora era de fato
o Force One, o Presidente Renan estava a bordo.
O estranho passageiro foi desembarcado e eles
acostumados a missões Top Secret não pensavam
mais no assunto; concentravam-se unicamente
em suas tarefas.
Estavam sobrevoando a dias regiões diversas
do país e voando com equipagem completa;
tripulação de revezamento em três turnos. Ao
todo 60 pessoas estavam a bordo da aeronave. Os
procedimentos de rotina incluíam testes diários
de manobras evasivas, bloqueio de radares,
interceptação de invasores de perímetro e
evacuação de emergência. Ao menos em tese
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podiam ficar voando indefinidamente, o reabastecimento era feito no ar e a cozinha tinha mantimentos suficientes para um ano.
O sistema de comunicação permitia contato
seguro com todos os cantos do mundo.
¤¤¤
Na ilha o Ditador se recuperava rapidamente
e estava impaciente:
— Quero que me coloquem em coma agora
mesmo! — Falava para o médico chefe da equipe.
— Recomendo mais uns dias de repouso
General.
— Ao inferno com o repouso, estou
perdendo um tempo valiosíssimo. Façam agora,
eu tenho muito que fazer. — Na cabeça do Ditador
um plano diabólico para trazer o verdadeiro
presidente ao comando dos Estados Unidos estava
sendo traçado.
¤¤¤
Wesley durante dias, por instrução de seu
mentor, observava e aprendia todos os trejeitos
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do Presidente. Conversavam praticamente o dia
inteiro e WY agora estava a par de sua história
praticamente desde o nascimento. Podia
reconhecer todos os ministros de estado, secretários, os principais colaboradores e os mais
ferrenhos opositores. Ainda não conseguia entender o que estava se passando ou o que iria se
passar, mas as ordens eram claras e indiscutíveis.
O Presidente, vez por outra questionava os
motivos que o levaram a ser uma vítima fácil do
Walk-in e insistia em saber por que podia sofrer
este tipo de invasão de corpo.
Wesley se aconselhou com Meni, agora
novamente uma presença constante, e pode
responder com exatidão à pergunta:
— Embora seus motivos fossem honrados,
praticamente abandonou sua vida espiritual,
dedicando-se quase que exclusivamente às
necessidades da matéria. Mesmo no comando da
nação, esqueceu-se de que o povo precisa
vislumbrar algo mais que comprar uma casa, um
carro ou uma moto; nessa fase da vida eles
questionam, querem saber; enfim, necessitam de
uma resposta de por que estão aqui. Em resumo,
cuidar da economia do país é louvável, mas os
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objetivos devem ser mais abrangentes. Abriu
espaço para que os seres das sombras tomassem
cada vez mais espaço em seu governo; fato que,
até onde sei, acontece no mundo inteiro.
— Essa parte eu sempre deixei para o clero
em geral! Sempre acreditei que não deve haver
ingerência do governo com as crenças populares!
— Ou seja, deixem o povo com suas crendices, não é isso?
— Até certo ponto sim, mas não é isso que
eles querem?
— Enquanto permanecerem na ignorância,
sim! Mas isso significa o mesmo que deixá-los
analfabetos, porque seria mais fácil manuseá-los;
com fome, porque em troca de comida fariam de
tudo; doentes, para verem que são dependentes
do estado... É por aí!
— Isso é política e também política econômica. É nessa linha que se separa o que é de
César e de Deus; é assim desde os primórdios da
raça humana.
— Meni me disse que são os políticos que,
por comodidade e acordos de conchavos,
incentivam esse tipo de religiosidade induzida. —
Wesley já tinha contado do seu mentor para o
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Presidente — Ele disse também que esse Deus que
eles vendem ao povo, um Deus que exige ser
adorado o tempo todo, e que dá recompensas ou
se vinga, ou seja, promete o Céu se for obediente
ou o Inferno, se não o for; pode sim ter sido
importante nos primórdios da raça humana, como
você mesmo colocou, mas no estágio atual é o
mesmo que contar fábulas ou contos da
carochinha a um jovem. O mesmo que dizer que
bebê é trazido pela cegonha; acha mesmo que os
jovens de hoje vão engolir isso?
— Colocando dessa forma, acredito mesmo
que não. — O Presidente estava pensativo. Sentia
de fato que havia abandonado o lado espiritual
das coisas e se deu conta de nem mesmo haver
pensado sobre o assunto.
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CAPÍTULO 8
O acidente do Force One
Céu de Brigadeiro e nenhuma aeronave nas
proximidades, o comandante do Force One se
preparava para o reabastecimento em voo.
Manobra arriscada, mas exaustivamente treinada
e repetida uma infinidade de vezes com sucesso
total por aquela mesma tripulação. O piloto automático estava programado para aproximação
até o avião tanque e todos os procedimentos eram
checados segundo a segundo pelo computador de
bordo; e acompanhado a todo instante pelos
envolvidos na operação. A altitude e as
velocidades dos aviões e do vento estavam dentro
dos parâmetros ideais, mesmo assim, uma hora
bastante tensa para os pilotos na cabine de comando das duas aeronaves; principalmente
porque aquele era o Force One.
— Nada pode dar errado — pensava o piloto
em comando enquanto a mangueira de transferência se aproximava para conexão.
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No painel, os instrumentos indicavam acoplamento correto e os indicadores de tanque começaram a subir rapidamente.
— Tanque um completo — o copiloto anunciou — Tanque dois completo — estranhou o
Comandante não cotejar e por instantes tirou os
olhos do painel para olhar na poltrona ao lado —
Impossível... ele está dormindo! — Voltou a olhar
os instrumentos — Tanque três... o que está
fazendo?
O Comandante num movimento brusco desligou o piloto automático e empurrou os manetes
à frente, enquanto puxava o manche para trás.
Totalmente cabrado e com potência máxima o
avião aumentou a velocidade e levantou perigosamente o nariz.
— Enlouqueceu, solte os comandos agora! —
Gritou o copiloto enquanto desesperadamente
empurrava em vão seu manche à frente.
— Force One com problema de comando,
desacoplem — gritou o piloto do avião tanque que
escutava o conflito de cabine da outra aeronave.
— Force One, o que está havendo? O que
está havendo? — insistiu o comando de terra.
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Tarde demais! A aeronave de baixo atingiu a
outra à sua frente quase ao meio, no encaixe das
asas com a fuselagem. Uma explosão projetou no
céu límpido uma bola de fogo rapidamente
envolvida em uma fumaça preta. Os destroços
começavam a cair, no meio deles uma pequena
parte do avião presidencial foi sacudida com duas
pequenas explosões.
Na base de controle o rebuliço era total.
— Código Vermelho, acidente com o Force
One!
Imediatamente aviões e helicóptero de resgate decolaram das bases mais próximas, enquanto os demais envolvidos na operação acompanhavam pelas imagens de satélite o que acontecia não muito distante dali.
No ar, em meio aos destroços, uma seção
inteira do enorme Air Force One caia praticamente intacta; speed brakes direcionais se
abriram automaticamente, freando e direcionando o módulo para longe dos destroços. Vez ou
outra esbarrava em pedaços dos aviões que caiam
descontrolados, enquanto se afastava do fogo e
da fumaça provocados pelo acidente. Fora da área
do impacto e mais alguns segundos em queda livre
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e três paraquedas balísticos se abriram
simultaneamente.
— Módulo de segurança com paraquedas
abertos, contato com o solo em cinco minutos.
O principal helicóptero de resgate, sempre
mantido em voo próximo ao local da operação de
abastecimento do Force One, foi o primeiro a
chegar ao local. O módulo tinha acabado de tocar
o solo quando um militar e os paramédicos
correram para acionar a escotilha de abertura.
— Vocês estão todos bem? — O oficial
perguntou aos sobreviventes do desastre aéreo;
três pessoas atônicas e zonzas em pé à sua frente.
Seus olhos percorreram rapidamente o pequeno
espaço do compartimento — Onde está o
presidente?
— Quis ver o reabastecimento! Acho que não
se salvou! O que aconteceu?
— Isso foi uma total quebra das regras de
segurança! Como o comandante permitiu isso? —
resmungou o oficial, como se alguém ali fosse
culpado ou pudesse dar qualquer resposta.
De fato, as normas de segurança impediam o
piloto em comando de enfrentar qualquer
atividade de risco, sem que o presidente estivesse
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trancado em seu gabinete. Sem a porta travada o
computador
bloqueava
automaticamente
algumas manobras; abastecimento no ar,
inclusive. Servia para evitar ferimentos em
mudanças bruscas de atitude de voo e também
para emergências.
A cabine utilizada pelo presidente, com a
porta fechada era um compartimento estanque.
Almofadada em todos os lados, no piso inclusive,
e com móveis revestidos de um material macio e
onde não eram permitidos objetos soltos,
quebradiços ou cortantes, mais parecia a fuselagem de uma aeronave preparada para simulação de falta de gravidade. Aquele lugar podia ser
tido como um lugar ideal para crianças brincarem
sem o risco de se ferirem.
— Precisamos atendê-los senhor! — Disse o
médico da equipe de resgate ao oficial, que há
esta altura considerava seu trabalho incompleto.
O presidente Renan estava morto.
— Que adianta ter sensor de cabine...
devíamos colocar sensores nos presidentes, isso
sim. — o oficial saiu resmungando rumo ao
helicóptero que estava pousado não muito
distante dali e ainda com os rotores girando.
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— A águia não estava no ninho! — transmitiu à base pelo rádio do helicóptero.
Os rádios das aeronaves envolvidas ficaram
mudos por um instante. Todos sabiam o significado da mensagem.
Em curto espaço de tempo o acidente do
Force One já era notícia em todos os países pelas
redes de rádio e televisão, e na internet já se
especulava de atentado terrorista.
Distante dali Wesley e o Presidente conversavam. Uma rotina que durava já alguns dias. O
celular do presidente tocou.
— É o Bright! — falou antes de atender —
Presidente!
— Senhor. Tenho que informar um acidente
com o Force One; Renan não sobreviveu!
O Presidente ficou mudo, desligou o celular e
por alguns instante ficou apenas olhando para
Wesley.
— O que aconteceu?
— Renan está morto... agora tudo é diferente, preciso voltar.
— Não, não pode não! — Ching que até a
poucos instantes estava dormindo em seu quarto
estava agora parada na porta da sala. Olhou para
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os dois e continuou:
— A culpa foi minha, não da queda do avião,
mas da morte do Renan. Eu estava entediada e
sempre quis ver um reabastecimento no ar. Por
isso, tomei o corpo do Renan emprestado e fui à
cabine de comando. Eu dei a ordem para o piloto
continuar o abastecimento. Sabia que o gabinete
ficava trancado por medidas de segurança, por
isso eu saí antes. Eu não sabia que o Ditador iria
aparecer, quando percebi já era tarde demais. Não
consegui voltar a tempo para o gabinete.
— Como assim... não foi um acidente? — quis
saber o Presidente.
— Não! Ele assumiu o corpo do piloto, vi
quando isso aconteceu. O Ditador é muito poderoso, Wesley. Por isso ele não pôde voltar.
— Sendo assim, ele poderá ser atacado aqui
mesmo. E quando voltar já não será o Presidente
e sim o Ditador.
— Isso não pode acontecer WY... o que pode
ser feito?
Foi Ching quem trouxe a resposta à pergunta
do Presidente:
— Ele não pode com o Wesley, passe seu
corpo para ele.
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— E eu, como fico? — quis saber o Presidente.
— Meni está me dizendo que pode realocá-lo
para o corpo do filho do Renan. — Falou Wesley
— Ele está explicando que é um rapaz que não
aproveita as oportunidades que a vida lhe deu, só
quer saber de bebidas, drogas e farra; mais nada.
— Podemos confiar em Meni?
— Meu mentor é um Manu; sabe qual é a
melhor alternativa.
O Presidente não se importou em saber o que
era um Manu, precisava tomar uma decisão difícil.
E rápido.
— Se isso for feito, o que será de você
Wesley; de seu corpo quero dizer.
— Com certeza vai sofrer um Walk-in
também — respondeu o garoto, sem dar muita
importância ao assunto.
— Então, vamos fazer dessa forma! Sabe o
que fazer?
— Sim! Vamos dormir!
Minutos depois Ching permanecia na sala,
agitada, se culpando pelo acontecido; andava de
um lado a outro demonstrando um excesso de
preocupação para uma garota daquela idade.
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A porta da sala foi aberta e o Presidente
caminhou tranquilamente até ela, mal se importando com o que ela dizia:
— Ele está aqui... o Ditador!
— Manda ele a merda por mim Ching... o
Presidente não pode falar palavrões — riu,
enquanto abraçava a garota — não se culpe pelo
que aconteceu, se você não estivesse lá não
saberíamos de nada e agora seria tarde demais!
— WY!?
— Me trate por Senhor Presidente...
garotinha.
— Sim, Senhor Presidente! — Olhou para um
dos lados da sala — Você ouviu o que o Presidente disse, vá à merda.
Uma figura esbravejou em espanhol — Es
difícil... morir em la playa! — e desapareceu.
O Presidente pegou em um dos bolsos do
paletó o celular e apertou uma tecla. Na sala oval
o Secretário de Estado atendeu no viva voz um
telefone que estava sobre a mesa; todos sabiam
ser a linha privativa do Presidente dos Estados
Unidos da América. Olhou incrédulo para os
demais. Do outro lado da linha uma voz conhecida
de todos:
— É o Presidente, estou liberando o
rastreador do celular, mandem o avião presidencial.
— Sim, Senhor Presidente!
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Em menos de uma hora
— Presidente a bordo, Force One pronto para
decolagem.
Uma coletiva foi programada ainda com o
avião em voo, na declaração transmitida para o
mundo inteiro, um presidente que aparentava
modificado pela dor da perda do amigo vicepresidente, parceiro de longos anos de carreira
política, disse:
— A nação está triste, eu estou triste, mas
não abatidos pela tragédia. Sabíamos da
existência de um complô para matar o Presidente,
por isso Renan se ofereceu para assumir,
enquanto nossas agências localizavam a fonte da
ameaça. O que não sabíamos, até então... é que o
alvo não era o Presidente e sim um Presidente dos
Estados Unidos da América; e Renan pagou com a
vida sua lealdade. O que está feito... está feito;
nada posso fazer quanto a isso, mas prometo que
o culpado ou os culpados serão localizados e
punidos. Pessoalmente, devo deixar claro a todos
que eu acreditava piamente ser o alvo do ataque;
de outra forma, jamais teria permitido que Renan
assumisse o meu lugar.
Não muito distante da Casa Branca, na
residência oficial de Renan, o único filho dele se
preparava para sair.
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— Nem com seu pai morto, esquece essas
malditas drogas e essas saídas estranhas.
— Não é o que você está pensando! O
Presidente me chamou para trabalhar na Casa
Branca. Começo hoje mesmo.
— Arruma uma desculpa melhor, você nunca
se interessou por trabalho e muito menos por
política.
— Meu pai está morto! Agora eu sou o
homem da casa!
A mulher estava começando a rir quando
reparou que o rapaz estava usando terno, gravata
e um sapato brilhante nos pés.
Ficou boquiaberta, acompanhando com o
olhar a saída de Willian.
É o terno que o pai comprou para a cerimônia
de posse e que ele se recusou a usar.
— É um milagre! — Falou baixinho, enquanto
expulsava da cabeça pensamentos que davam
graças à morte de Renan — Só pode ser milagre!
— Repetiu, assim que a porta da rua foi fechada e
escutou o ronco do motor do carro do marido
falecido, ao invés do barulho tradicional da moto.
Obrigada, meu Deus!
Na Casa Branca, Willian foi encaminhado
direto ao Gabinete Presidencial.
— Presidente!
— Presidente!
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— Assessor do Presidente, mas deve me
tratar por Willian; é mais natural dessa forma.
— Certo Willian! Antes de começarmos com
a agenda devo dizer que já me especularam sobre
sua reação à morte do seu pai. Todos acham que
vai se revoltar e me culpar por ele ter morrido em
meu lugar. Acho que deve pensar no que vai dizer.
— Fique tranquilo! Presidente, passei a vida
inteira inventando desculpas para a imprensa; é
apenas mais uma. Vamos ao que nos interessa no
momento, esse assunto da pauta. Aqui neste
relatório constam as recomendações de todos os
órgãos envolvidos, aconselho que siga as
recomendações do Meio Ambiente, vai parecer
estranho, pois eu havia me comprometido
exatamente com o oposto; mas agora tenho uma
visão diferente. As justificativas estão todas aí no
relatório deste ministério. Em todas as ações que
tomar sempre vai haver justificativa para tudo,
cabe ao presidente aceitar uma das alternativas e
usar das razões apontadas no relatório específico.
Não é tão difícil, vai se acostumar.
— O que me preocupa é quando chegar a
hora de ir para casa. Sua mulher!
— Sua mulher agora!
— Sim! Mas considere que nessa área tenho
minhas limitações.
— Você é virgem?
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— Não! Mas de experiências limitadas...
vamos dizer assim.
— Nesse ponto você pode ficar tranquilo... eu
também. Sempre tive a carreira política em
primeiro lugar, pouca diversão e nenhum tempo
para o amor; casamento de conveniência. A
maioria do tempo envolvido em política e
atividades afins. Sobrava pouco tempo para mim
mesmo. Vai se sair bem!
— Você não se importa?
— Willian é jovem, bonito, nascido em uma
família rica, com algumas modificações de
comportamento vai chover mulheres.
— Já deve chover — comentou WY.
— Sim, mas quero atrair as que me
interessam; mulheres de futuro.
— Mas que mandam bem aqui e agora!
— Exato! Uma coisa não pode ser desligada
da outra, a idade tem suas fases.
— E quando as pulamos a vida nos faz
retornar.
— Acho que esta é uma das razões do Walkin, mas não posso dizer que não estou gostando.
Veja bem, cheguei ao ponto máximo que alguém
pode sonhar. Por outro lado, nós não tivemos
filhos... acho que faltou tempo; um tempo que
agora está me sendo devolvido. Esse meu lado da
experiência de vida está incompleto e desta vez
vou vivê-lo; portanto, Senhor Presidente, esque-
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ça que um dia eu fui o Presidente. Agora sou
Willian, aquele que um dia foi Will, mais nada.
— Seja como quiser Pre... Willian.
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GOLPE DE ESPÍRITO
Vinci Tadeu

CAPÍTULO 9
O objetivo das sombras
Mirna andava de um lado a outro no quarto e quando se jogava sobre a cama ficava de
bruços balançando alternadamente as pernas,
batendo com os calcanhares nas nádegas. O ritmo das batidas empregava uma cadência que
acompanhava as batidas do coração. Pensava
sobre a estranha viagem.
— Eles são bonzinhos! Puros! — referindose à sua viagem ao Reino das Sombras.
— Eles são malvados! Irrecuperáveis! —
obviamente sobre o Inferno.
— E os bons e os mais ou menos? — refletiu por instantes — Os desvios!
— Então uma linha reta leva direto ao
Inferno — um pensamento aflorou — os lugares
mais quentes do Inferno estão reservados àqueles que preferiram a neutralidade em momentos
de crise! — lembrava-se de ter lido na internet,
sem saber que citava Dante Alighieri — Que nun-
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ca fizeram nada, nem de bom e nem de ruim; que
simplesmente deixaram a vida passar apenas
olhando o que acontece... escondendo a cabeça...
fugindo! — interpretou à sua moda.
Não era muito afeita a religião, mas lembrou-se de uma história que a mãe contava, sobre
um nobre que puniu um servo que não quis se
arriscar com o dinheiro do patrão.
— A vida nos oferece oportunidades, mas
exige atitude! Temos que decidir o que fazer e
fazer, e se errar... corrigir; sempre vai nos dar
novas chances. Quer dize... não para sempre. —
Revia cenas do Inferno e da purificação, quando
adormeceu ainda de bruços, a perna que estava
nas nádegas foi voltando vagarosamente até se
apoiar na cama; a cabeça se apoiou no travesseiro
com o rosto virado para um dos lados.
Um sonho foi ficando cada vez mais nítido e
nele oito esferas pairavam sobre a Terra, todas
coloridas em diferentes tons, do branco ao
vermelho rubro; a primeira era branca. Em cenas
que representavam o passado, o presente e o
futuro pessoas eram vistas sendo arrastadas para
as esferas, no começo a quase maioria ia para a
branca; nas demais eram divididas em diferentes
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proporções, mas menor, sendo que a última
recebia pouquíssimas pessoas. O sonho continuou e em um futuro, que pode perceber não
estar muito distante, tudo se invertia, e a quase
totalidade dos homens tinha como destino a
Oitava Esfera.
O sonho acabou, mas ainda dormindo viu
Trenfos em um canto do quarto.
— O que esse sonho quis me dizer? — Mirna
perguntou a ele.
— Você com certeza não teve a oportunidade de ver uma usina de reciclagem do que
comumente é chamado de lixo. Na verdade, nem
tudo é lixo. Ou melhor, a maior parte não é; ou
pelo menos não deveria ser. Nas esteiras dessas
usinas, os materiais são selecionados por mãos
hábeis e, após isso, são reprocessados e voltam a
circular como um produto novo.
— Sei... igual às caixas de coleta seletiva.
— Como o nome já diz... coleta; uma parte
do processo. Mas esse critério é subjetivo, ou seja,
vai da decisão de cada um. No caso das esferas,
também pode ser da consciência deles; existem
sim os que tomam essa decisão por si mesmo,
sabem que precisam se transformar para retornar
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ao caminho ascendente. Mas vamos retornar à
nossa usina de reciclagem. O que sobra na esteira
quando ela termina?
— O refugo... o verdadeiro lixo. Sei lá!
— Material que vai para compostagem. Vai
ser transformado em adubo e voltam a circular;
digamos que é uma grande transformação.
— A Oitava Esfera!
— A ela são encaminhados os membros da
humanidade que precisam ter certos núcleos de
consciência dissolvidos.
— Isso não é feito no Inferno?
— Não! Eu quis dizer eliminar pontos
nocivos da consciência a cada etapa da vida física.
O Inferno está no final, uma desintegração da
consciência para reaproveitar a essência da vida;
um retorno à Origem. Isso depois de várias oportunidades para retomar a trajetória da evolução.
— É... você tem razão, não seria justo
destruir os oceanos porque tem uma praia poluída.
— Isso aí... melhor limpar somente aquela
praia.
— Trenfos, no sonho a quantidade de
pessoas destinadas à Oitava Esfera aumentou
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muito... mas muito mesmo. E isso num curto
espaço de tempo.
— Eu sei! E vai continuar aumentando se
nada for feito. A maldade está formando seu
império na Terra. Os Seres das Sombras estão
massivamente encarnados e ocupam postos
chaves nos meios políticos e religiosos; além de
comandarem a maior parte da economia mundial.
A população de superfície do planeta está
aumentando demais e há tempos já ultrapassou
os limites de segurança. O equilíbrio está
quebrado, já não existem tantos bons para lhes
fazer frente. Temos que fazer alguma coisa, antes
que a Terra reaja a isso; as forças da natureza não
são seletivas e, neste caso, só nos caberá efetuar
uma Operação de Resgate.
Quando Trenfos se afastou, Mirna continuou sonhando, mas agora sonhos de menina
moça, até ser interrompida por um chamado.
Ao chegar ao local Mirna viu que era um
ponto de encontro, uma reunião convocada às
pressas, e onde estavam presentes os representes dos outros locais; ela representava Mirna Jad.
O Senhor dos Mistérios Sagrados começou
a falar:
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— Não, não foi um sonho o que acabaram
de ter, foi uma mensagem enviada por mim a
todos vocês. Estou assumindo a presidência dessa
assembleia exatamente por não ter um corpo
físico e, assim, deixo o que aqui precisa ser
decidido nas mãos de vocês que fazem parte da
humanidade. A assembleia será dividida em duas
etapas, na primeira delas será tratado o problema
do aumento descontrolado da população de
superfície. Na segunda um expurgo para retirar os
seres maus atualmente encarnados, ficando
decidido de antemão que todos os que, por seus
atos acumulados, estão nesse momento
destinados à Oitava Esfera, serão compulsoriamente removidos deste planeta. Então, cabe
apenas à vocês decidirem até que esfera faremos
a remoção dos demais, levando em conta a
necessidade do equilíbrio das forças, para que
volte a reinar a paz e o bem na Terra; vão começar
decidindo pelos da Sétima Esfera e daí em ordem
decrescente até a Segunda Esfera; esse é o
parâmetro de trabalho de vocês. Desnecessário
dizer que os que conquistaram por méritos o
destino à Primeira Esfera estão fora do julgo de
vocês, até porque, com certeza estão aí incluídos.
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E, que, ao se decidirem por uma das esferas, todos
os destinados a ela serão removidos, sem
exceções; por mais afinidade que possam ter com
qualquer um de vocês. Proponho começarmos
com as alternativas ao primeiro item da pauta e,
por serem seres humanos e tenderem à Negação,
que coloquem tudo sem pesarem suas
consequências.
Todos sabiam que o cérebro humano rejeita
pensar em tudo que coloque em risco a existência,
mas que não se pode fazer nada para evitar: um
carro desgovernado invadir a calçada; um raio cair
na cabeça; um meteoro devastar a cidade;
explosões solares devastarem o planeta. Por isso,
propor sem pensar era mesmo a melhor solução,
afinal não estavam decidindo, apenas colocando
ideias.
— Vasectomia no berçário — Mirna foi a
primeira e dessa forma quis justificar — pode ser
reversível e as jovens querem transar e não
engravidar.
— Sem justificativas, por favor — foi incisivo
o Senhor dos Mistérios.
— Esterilização em massa!
— Implantar na mente-coletiva o auto-
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sacrifício!
— Aproveitando a deixa: implantar o senso
de organização e tomada de decisões em grupo.
Assim, as decisões tomadas coletivamente serão
tão fáceis de aplicar, quanto o são para as
formigas.
— Por enquanto é o que basta! Vamos ao
segundo item da pauta, afinal não se deve decidir
nada sem uma visão de conjunto; até por que não
podemos nos limitar ao corpo humano. Falando
em corpo humano, quero que levem em
consideração que nos últimos seis meses de vida
das pessoas, são gastos sessenta por cento das
verbas destinadas à saúde por um país como os
Estados Unidos.
— Sendo assim, quero acrescentar mais um
item à lista: o resgate antecipado, não em seis
meses, mas em um ano antes.
— Fica constando! Agora precisam decidir
sobre os ocupantes das esferas e devem saber que
as pessoas são nelas distribuídas em consequência
de seus atos, levando-se em conta a reincidência,
gravidade e uma série de outros fatores. Terão
que decidir sobre seis esferas, pois o de duas delas
já foi tomado: a Primeira Esfera e todos que, nos
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termos pelos quais ela é regida, nela estiverem
incluídos: permanecem no planeta. A Oitava
Esfera será retirada com todos que nela se
encaixem. Se simplesmente decidirem por retirar
todas as outras, a Terra será um lugar excelente
para se viver; mas a população total do planeta
será reduzida para quinhentos milhões de
habitantes. Se retirarem apenas uma esfera, a
sétima, o planeta será um lugar péssimo para se
viver. Duas esferas... ruim. Três... regular.
Quatro... bom. Cinco... ótimo. O que devem
decidir é que tipo de planeta vocês querem para
vocês e para as futuras gerações.
— Para onde vão as esferas? — Mirna quis
saber.
— Para mundos mais apropriados ao nível
de consciência dos que estão sendo transportados. — respondeu o Senhor dos Mistérios
Sagrados — Vocês são seis, por isso, se houver
empate, eu fico com o voto de Minerva. Volto para
saber o resultado.
¤¤¤
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Naquele horário em Washington
O Presidente caminhava para a ala
residencial a passos lentos. Enrolou o que pode no
gabinete, dizendo-se preocupado com os
preparativos do funeral de Renan e com as
investigações sobre o acidente. Willian tinha ido
embora há algum tempo, recomendando que ele
fosse se encontrar com a esposa.
É inevitável que isso aconteça!
Na sala de visitas pegou um copo e colocou
uísque.
Acho que é o que fazem.
— Ainda está abatido com a morte de
Renan... eu compreendo. — A voz da Primeira
Dama o trouxe à realidade.
— Não é fácil se sentir culpado pela morte
de alguém... além do mais tem o envolvimento do
Coronel que comandava o Force-One, já se sabe
que ele provocou o acidente; desligou o piloto
automático, acionou os comandos... tinha vinte
anos de carreira e uma folha exemplar.
— Mas o fez intencionalmente... mas
também está morto; não há nada a ser feito Duck.
— Você está certa Ket.
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Sempre olhar para o lado prático da vida. Os
dois eram assim, até mesmo na intimidade; os
apelidos criados por eles estavam sempre restrito
ao casal.
— Quer subir!
— Vamos... mas talvez não seja boa
companhia hoje.
— Eu compreendo... vamos?
— Sim!
Não muito longe dali, Willian estava ansioso para se apresentar na noite, não via a hora de
chegar a casa, vestir uma roupa legal e procurar
uma balada.
Aquele guarda-roupa só tem lixo!
Tomou a decisão de passar em um shopping
e comprar roupas novas.
O Nacional tem uma loja Diesel.
Comprou tudo o que achava necessário
para o novo Willian.
— A senha, por favor.
Por uns instantes ficou apenas olhando.
— Digite sua senha — repetiu o caixa.
— Desculpe, troquei a senha e esqueci. Só
um momento — discou um número no celular.
— Presidente!
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— Sou eu, Willian, estou numa enrascada.
Fiz algumas compras aqui no shopping e não
lembro a senha do cartão. Alguma chance de
contatar Will e perguntar?
— Nenhuma! Vou mandar alguém com meu
cartão. Depois você troca sua senha Willian.
— Will... do Renan... então é verdade o que
dizem, deu mesmo um emprego a ele, estão
dizendo que foi um cala boca. — A Primeira Dama
comentou.
— No caso do Will oferta de emprego soaria
mais como punição, mas este é um novo Willian;
você vai ver.
Igual você!
Ela não se lembrava de quando, depois de
uma rapidinha, ele tivesse permanecido no quarto por tanto tempo.
Ele acionou um número no celular — Venha
até o quarto da Primeira Dama — desligou. Menos
de um minuto depois escutou passos no corredor.
— Senhor Presidente! — um leve toque na
porta do quarto.
Era o ajudante de ordens, um dos tantos
que eram mantidos diuturnamente.
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— Leve este cartão ao Willian, filho do
falecido Renan, está na Loja Diesel do Nacional.
— Eu o conheço, Senhor!
— Ótimo! Ele me devolve o cartão amanhã
no gabinete.
O Oficial com farda de gala se retirou e o
Presidente voltou a abraçar a Primeira Dama.
Poucos minutos se passaram e enquanto
isso Willian separou mais algumas roupas, a
despeito do olhar inquieto do vendedor. A entrada de um Oficial fardado chamou a atenção dos
demais jovens na loja.
— O cartão, senhor — o fardado falou a
Willian entregando um cartão estampado com a
Casa Branca.
— Obrigado!
O oficial tocou de leve a aba do quepe e se
retirou.
Willian voltou ao caixa da loja:
— Passe tudo neste aqui, não consigo mêsmo me lembrar da senha do outro cartão.
O caixa olhou o nome impresso e a tarja
oficial da Casa Branca, mas não fez qualquer
comentário.
— A senha, por favor!
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Rapidamente o jovem digitou a senha e
mais rápido ainda a compra foi autorizada pela
operadora do cartão.
O caixa se limitou a destacar o comprovante e entregar junto com o cartão, enquanto
pensava na destinação dos impostos arrecadados.
Seu cartão... Presidente.
Willian pegou, guardou na carteira e saiu
carregado de sacolas.
Em casa, sua mãe o esperava na sala e ao
ver a marca estampada nas sacolas esboçou um
sorriso — Roupas?
— Roupas, cintos, sapa tênis, meias, cuecas,
enxoval completo — beijou o rosto da mãe que
não se aguentava de felicidade.
— Vou me trocar e sair um pouco.
— Vai sim filho, ficar em casa não é bom
nessas horas.
— Pode me emprestar seu carro, o do pai é
muito careta — riu, enquanto a mãe lhe entrega a
chave.
— Acho que está na hora de rever a oferta
de seu pai para compra do esportivo... que você
sempre recusou, para usar aquela droga de moto
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barulhenta.
— Amanhã passo numa concessionária... e
mando a conta.
— Manda sim, será um pagamento que farei
com prazer. Melhor ainda, vou pedir um Black pra
você; antes não tinha confiança, mas agora... —
deixou a última palavra no ar mantendo apenas
um sorriso no rosto.
O rapaz apenas sorriu e foi para o seu
quarto.
Na Casa Branca o casal tinha terminado um
segundo round e desta vez o Presidente se
levantou.
— Vou para o meu quarto, boa noite!
— Boa noite! Agora que lembrei, não faltou
dar a senha do cartão para o Will, como será que
ele se virou.
— Ele sabe!
— Sabe a senha! Logo você que nem pagava
minhas contas com o cartão da presidente.
— Ele é meu assistente... você minha
mulher... é diferente!
— Eu compreendo!
O Presidente parou na porta do quarto, vi-
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rou-se e deu um tchau acenando com a mão
direita.
— Duck... volte mais vezes. Nossa... que
mudança!
É... acho que agradei.
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CAPÍTULO 10
Uma decisão muito difícil
Enquanto os Jovens Eternos se reuniam para decidirem que decisão tomar quanto ao destino de uma grande maioria dos habitantes da Terra, a vida seguia seu curso.
Na cidade de Nova Iorque, o Restaurante
Wu-Wei é um badalado ponto de encontro da
sociedade local e muito frequentado por personalidades de vários pontos do globo, quando em
visita à Big Apple. Na placa de bronze existente ao
lado da porta de entrada do estabelecimento
podia se ler em vários idiomas “Entre e permaneça imóvel, em silêncio e sem ação”.
A tradução literária do nome “não-agir”,
para os trabalhadores da casa e somente em seus
bastidores, era traduzida por “não-reagir”; uma
alusão clara ao que ali acontecia. Acobertada pela
fachada de uma empresa próspera, mas a muito
de propriedade da Camorra, a Máfia Italiana, o
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local era palco das mais terríveis atrocidades;
normalmente praticada contra mulheres.
Naquele momento um casal adentrou ao
restaurante e foi imediatamente acompanhado à
mesa previamente reservada.
O tradicional Cardápio comumente existente em todas as casas do gênero, naquela sempre
foi substituído por um jornalzinho contando de
maneira precisa a origem dos pratos ali servidos,
seus ingredientes e a maneira como eram preparados; além do altíssimo preço. A folha central
era reservada para pedidos especiais, sempre
sujeitos a uma prévia aprovação do Chef; neste
caso, o valor a ser pago deveria ser preenchido
pelo cliente e pago antecipadamente.
O cavalheiro assinalou o pedido especial,
porção individual para a acompanhante. Preencheu um cheque com a cifra de US$ 100,000 e
colocou no meio do jornal.
O Maitre retirou-se para a cozinha levando
consigo o pedido preenchido e voltou alguns minutos depois.
— O Chef aceitou seu pedido e convida sua
bela esposa a acompanhar o preparo.
— Será uma honra — respondeu a bela se-
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nhora, enquanto se levantava.
— Me acompanhe, por favor — o Maitre
ajudou-a com a pesada cadeira.
Enquanto os dois andavam rumo à cozinha,
o cavalheiro se levantou e saiu do restaurante. Na
cozinha os preparativos de matar, desossar, moer,
triturar e embalar em latas de conserva, não
demorou mais que trinta minutos. Encaixotadas,
as embalagens cuja data de vencimento indicavam
o dia anterior, foram carregadas em uma perua e
transportadas para a empresa de incineração.
¤¤¤
Moscou, Rússia
Em um quarto de concreto armado, sem
janelas e porta blindada, uma jovem estava amarrada em uma cadeira fixada ao piso. Sua mãe,
fortemente atada a uma estaca de madeira, tinha
um fuzil preso aos braços e mãos, e que era
mantido apontado para a cabeça da filha; duas
outras estacas impediam que a arma fosse virada
para qualquer outro rumo.
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— Vamos... não temos o dia todo — falou
um homem ao lado dela, enquanto um outro
apenas ria.
A filha implorava para que a mãe não
atirasse — Não quero morrer! — repetia constantemente.
Loura, alta e bonita, a jovem não parecia ter
mais que vinte anos de idade.
A mãe, rosto rechonchudo, de estatura mais
baixa que a filha, apresentava estar bastante
acima do peso; suava bastante e o rosto refletia
um vermelho vivo, revelando um misto de ódio,
raiva e impotência contra os que as haviam
sequestrado. Minutos antes teve que assistir ao
estupro da filha pelos três homens que ali
estavam.
— Vamos... atire logo e acabe com isso —
repetia o mesmo homem que havia falado anteriormente.
Confiantes no isolamento, na blindagem e
na pilha de sacos de areia na parede à frente da
linha de tiro da arma, que impossibilitava o
ricochetear de balas, os três andavam de um lado
a outro perto da parede oposta. Todos, à exceção
das mulheres, usavam abafadores de ruídos nas
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orelhas.
— Se não atirar logo, vamos começar a segunda seção de sexo; olha que já estou no ponto
— falou um dos outros dois.
— Eu também — falou o terceiro.
Quase três horas naquela agonia e os nervos daquela senhora estavam em frangalhos, por
um instante baixou a cabeça.
— Mãe... não!
A sequência dos disparos que saiu da arma
fez desaparecer a cabeça da jovem, deixando em
seu lugar uma massa disforme.
Tirada do transe pelo barulho estrondoso
que por certo havia lhe estourado os tímpanos,
aliado à visão da filha nos estertores da morte e à
dor dilacerante que quase estourava a cabeça, a
mulher desmaiou.
— Missão cumprida! Vocês dois levem e
soltem a velha em qualquer ponto da cidade. Eu e
você — apontou para o terceiro homem — vamos
nos livrar do corpo da moça.
— Essa nunca mais vai dizer que a filha não
é para o bico do Chefe.
— Esqueça isso, mãos a obra — voltou a
falar aquele que aparentava comandar o grupo
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Rio de Janeiro, Brasil
Dois paredões de pedras naturais, no tope
de um morro entre duas montanhas, praticamente isolavam o local das vistas de qualquer
um que se aventurasse naquela região erma; próxima da cidade do Rio de Janeiro.
Dois jovens amordaçados, um rapaz de 18 e
uma mocinha de 16 anos, estavam amarrados em
duas estacas de madeira distantes dois metros
uma da outra. Tentavam falar e se contorciam nas
estacas, enquanto pneus eram encaixados um por
um, formando uma pilha em volta dos dois, até
acima da cabeça.
Os que montavam o micro-ondas, nome
dado pelos marginais daquela região a esse tipo de
execução, faziam comentários sobre o fato:
— Sabia que ia dá nisso, avisei esse mané —
falou o que acabava de colocar o último pneu
acima da cabeça do jovem amarrado.
— Culpa dessa putinha aqui — falou o outro
enquanto ajeitava um último pneu sobre a cabeça
da mocinha —, que queime até o inferno.
— Calem essa boca e terminem logo com
isso — falou um terceiro rapaz, um pouco mais
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velho que os outros dois, e que mantinha um AR15 nas mãos.
— Pô manu... cresci com o cara, meu.
— Isso não é problema nosso, fizeram o que
fizeram, agora eles tem que pagar; joguem logo a
gasolina e taquem fogo — falou já alterado o
homem armado.
Em instantes labaredas formaram um
círculo à volta das estacas e grunhidos abafados
vinham do meio do fogo, aos poucos dois pontos
de fumaça escura foram subindo até mancharem
de um tom preto a nuvem mais baixa.
Dois gritos alucinantes foram ouvidos quase
em sequência um do outro. O fogo havia
queimado as mordaças e o que se ouvia agora
eram gemidos e acessos contínuos de tosse.
— Atira neles cara — implorou um, àquele
que portava a arma.
— Não! Fica calmo, já vai acabar.
— Crescemos com eles meu... acaba com
essa agonia.
— Já disse que não, cala essa boca.
Sabia que O Cara queria a menina pra ele,
por que tinha que se meter com ela; tanta mulher
por aí.
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Aos poucos os ruídos humanos foram
cessando, ficando apenas o crepitar das chamas.
Minutos depois os três desciam o morro, lá
embaixo todos sabiam que uma execução tinha se
concretizado; até a polícia.
¤¤¤
As três cenas, juntamente com uma
infinidade de outras, foram transmitidas em
tempo real aos Jovens Eternos.
A votação
— Não sei vocês, mas eu já me decidi. Voto
por uma mudança radical no planeta, eliminando
todos até a Segunda Esfera — disse Mirna,
representante de Mirna-Jad.
— Mirna, isso significa uma população de
apenas quinhentos milhões de habitantes; as
reencarnações, hoje em torno de cento e vinte e
cinco anos, vão passar para mais de mil anos. A
evolução será extremamente lenta! O que foi
vivido pelo homem de superfície está registrado
atavicamente em seu código genético e precisa ser
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removido para sua consciência interior expandirse. Podemos implantar novos códigos genéticos
provenientes de mundos sem agressividade —
falou Louise, em nome de Lis-Fátima.
— Eu já dei meu voto, isso que vimos é
apenas uma pequena amostra do que acontece a
toda hora. Quero mudanças rápidas. Falei!
Não podia vir de outro lugar essa defesa, só
faltou falar em direitos humanos.
— Além disso, temos que levar em conta
que embora a polaridade feminina vá predominar
na Terra, está apenas em seu começo; mas seus
efeitos já podem ser sentidos. E o que hoje é tido
por ficção: a humanidade reconhecer a vontade
espiritual e pautar sua vida por ela, logo vai ser a
mais pura realidade. Recebendo e assimilando
impulsos transmitidos diretamente do Coração do
Sol, será assegurado o prosseguimento da
existência na Terra de acordo com parâmetros
evolutivos superiores — Illari colocou em nome de
Miz Tli Tlan.
— Nossa sigla, ERKS, de Encontro dos
Remanescentes Kósmicos Siderais, por seu objeto, nada significaria se, nessa hora difícil para o
planeta, não a fizéssemos valer. Naves estão
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chegando com reforços dos mais infinitos pontos
das galáxias, trazendo os convocados para um
encontro de emergência. Assim, uma mega
Operação de Resgate está sendo organizada com
o objetivo de erguer a vida terrestre a patamares
onde forças caóticas não mais prevaleçam. O atual
conflito de forças atingiu um ponto tal que um
rápido resgate em massa será demandado. Um
ciclo evolutivo vai terminar para toda a Terra e não
só para indivíduos ou grupos. Em pouco tempo
estaremos aptos a irradiar energia para que
conheçam a realidade interna de si mesmos e do
Universo, e a fornecer os elementos necessários
durante o período do deslocamento da
consciência do ser para o não-ser; das forças
concretas para a abstrata; do apego para a liberdade e da ilusão para a realidade. Assim, Erks vota
com Mirna-Jad.
Após a fala de Francisco Federido os quatro
jovens voltaram sua atenção para Bárbara e Lia, de
Aurora e Anu Tea, respectivamente. Tudo indicava
uma divisão entre eles e o destino de uma parte
da humanidade ficava agora nas mãos daquelas
duas jovens.
Bárbara, uma jovem com um rosto inocen-
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te, mas que emanava uma profunda maturidade e
Lia, que era a face de uma sabedoria transcendente e sobrenatural.
— Aurora vai permanecer com seu objetivo
principal, o de dissolver a forma e liberar a vida
nela contida, quaisquer que sejam as quantidades
envolvidas, com a finalidade de implantar a cura
cósmica na Terra. O quão rápido isso será feito fica
com Anu Tea, que recebe o fluxo do conhecimento
e da sabedoria do Logos regente do planeta.
— Tendo implantado na Terra as bases de
sua cultura atual em filosofia e religião, temos que
chamar a nós a responsabilidade do resultado que
aí se encontra. Poucos dos nossos viveram
fisicamente entre os homens, mas alguns deles
deixaram marcas indeléveis. Vou basear minha
decisão em Moisés, que não hesitou em trazer
morte e destruição para preservar um bem maior;
desde que se adote o mesmo procedi-mento.
Todos sabiam o que e como tudo seria feito,
e isso levou a decisão do grupo à unanimidade. As
esferas seriam liberadas uma a uma, até que se
restaurasse o equilíbrio entre o bem e o mal, e o
aumento populacional não fosse mais uma
ameaça.
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— Sendo esta a decisão de vocês, liberem a
Oitava Esfera — o Senhor dos Segredos Sagrados
voltou a aparecer e a falar — usaremos a base de
operações Niskalkat.
¤¤¤
A Oitava Esfera e Niskalkat
O mais extremo nível do naraka, onde são
destinados seres que não podem ser ajudados de
nenhuma outra forma; até então apenas para que
tivessem certos núcleos de consciência dissovidos.
Agora, uma passagem sem volta rumo ao
desconhecido, à infinidade do Cosmos e seus
infinitos planetas ainda desabitados.
O Comando das Operações de Resgate em
Niskalkat sabia de antemão que não haveria inclusão de corpos físicos.
Mesmo sendo um movimento de massas o
tratamento era individualizado e estavam estimulando o núcleo de cada um preparando-o para
libertar-se da matéria. Em seguida, efetuariam
uma dinamização do substrato essencial do corpo
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material e a incorporação de uma síntese positiva
no corpo de luz. Depois, seriam divididos em
grupos por afinidade energética e por vínculos
profundos, para serem encaminhados para o
transporte.
Até então, todos os envolvidos estavam contentes com a decisão tomada, sabiam que
haveria uma catástrofe, mas que essa seria apenas
parcial, como no caso da Lemúria e na da
Atlântida. Se não fizessem assim, a destruição
seria total para a civilização de superfície.
O Senhor dos Mistérios Sagrados
acompanhava o começo do desenrolar dos fatos.
Apenas espero que não precisemos
chegar à última praga, a Segunda Esfera, antes
que as medidas adotadas produzam o efeito
esperado.
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CAPÍTULO 11
Um presidente demais
Enquanto o Force One taxiava no aeroporto de Genebra, local da sede europeia da Organização das Nações Unidas, aeronaves de vários
países já estavam no solo e outras aguardavam
instruções para pouso.
A reunião de emergência solicitada pelo
presidente norte-americano causou estranheza,
não só pela quebra de protocolo, uma vez que incluía todos os chefes de estado, mesmo os daqueles países não reconhecidos pela ONU, mas
também pela pauta que dizia apenas ser de interesse da segurança mundial.
Em todos os cantos secretários de estado e
chefes de gabinete se movimentaram para reorganizarem a agenda de seus lideres. A urgência e
a ameaça velada do convite e até a curiosidade,
colocava aquela reunião acima de todos os
interesses do momento.
Não podemos deixar de estar representa-
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dos numa reunião onde todos estarão presentes.
Até lideres religiosos vão estar lá.
Esse era o pensamento geral.
Em apenas um dia de organização, por
medida de segurança, foram retirados do país todos os estrangeiros e somente os voos autorizados estavam sendo permitidos.
Às dez horas, horário local, todos os
convidados estavam reunidos em um auditório;
alguns haviam viajado por mais de 24 horas. Dessa
vez sem a tradicional enorme mesa em meia lua
com as também tradicionais bandeirinhas
representando
seus
respectivos
países,
mantinham-se sentados ao lado de seus respectivos acompanhantes. As instruções eram claras, sem seguranças; permitido um tradutor aos
que não fossem fluentes na língua inglesa; daquela vez o tradutor simultâneo não seria utilizado.
Em pé, à frente do enorme auditório, sendo
desnecessária sua apresentação, o organizador do
encontro iniciou sua fala:
— Aquilo que chamamos de vida humana
está prestes a ser extinta!
O Presidente aguardou alguns instantes
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enquanto uma grande maioria obrigava seus tradutores a repetir e confirmar o que acabava de ser
dito.
— Um inimigo contra o qual nenhum poder
bélico pode ser utilizado com eficácia e do qual
também não podemos nos esconder!
Novamente uma pausa.
— Desde que o mundo é mundo, o homem
sempre foi seu maior inimigo!
Desta vez o orador provocou propositalmente uma confusão mental nos ouvintes e
deixou os tradutores inseguros.
O homem é inimigo do mundo ou o homem
é inimigo do homem?
— Os dois! — encerrou as especulações,
sabendo previamente da sua existência e da extensão de suas palavras — O homem é um câncer
na Terra e uma doença em si mesmo. Somos uns
pais relapsos, que deixamos os filhos extrapolarem em traquinagens. Está na hora de um
basta!
No fundo todos concordavam com as
colocações, só não conseguiam entender como
isso pudesse ser resolvido.
— Venho propor uma pena de morte inter-
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nacional, cujo cumprimento de sentença deve
iniciar agora mesmo.
Sem um acordo prévio com parceiros
seculares e sem o apoio de inimigos declarados, o
Presidente quase perdeu o controle do auditório.
Alguns ameaçavam se retirar.
— Um momento... nossas prisões estão
abarrotadas, a um custo mensal exorbitante, o
que não nos permite investimentos nas áreas de
saúde e educação; não em um nível necessário
para um futuro melhor. Se continuar assim, a
população carcerária será superior à força de
trabalho de nossas nações. Ouçam... não vai haver
ingerência de nenhum país à soberania dos
demais; e nem a de órgãos tidos como internacionais. Será a aplicação da sua lei ao seu povo!
A colocação faz sentido e não custa escutar!
Era o pensamento geral.
— A pena de morte deverá ter uma
legislação unificada, ou seja, toda vez que a idade
do condenado junto com a somatória de suas
penas ultrapassarem cento e cinquenta anos ela
será compulsória. Aprovado aqui, não vai haver
questionamentos.
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Pode ser que funcione! Todos chegaram à
mesma conclusão.
— Estamos em um país onde as leis, aquelas
que interferem diretamente com os usos e
costumes do povo, são aprovadas em praça
pública com o levantar do braço direito. Peço que
assim seja feito.
Braços foram sendo levantados e os olhares
se direcionaram aos lideres religiosos.
Temos que dar um fim à violência! Quem
com ferro fere, com ferro será ferido.
Os últimos braços foram levantados.
A votação foi unânime!
¤¤¤
A Operação Resgate
— O resgate já teve início e prosseguirá. Há
indivíduos, mesmo encarnados, que estão com
sua essência liberta — comentou o Senhor dos
Mistérios Sagrados.
— Como assim? — quis saber Mirna.
— Seu resgate já se deu, pois não é só um
fenômeno externo.
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— E como fica?
— Um corpo sem comando ao qual vocês
comumente chamam de loucos ou daqueles que
não tem vida de relação; os em coma!
— Só isso! O número de pessoas nessas
condições é pequeno.
— Bom... que tal a elas acrescentarmos os
desaparecidos.
— Prodigiorum Liber? O livro das maravilhas?
Livro de Julius Obsequens.
— Onde começam os relatos! Não, os fatos!
Brilhava o dia, quando já era tarde da noite, três luas apareceram em diferentes áreas do
céu, 221 aC. Em Adria havia um altar no céu, e ao
redor, as aparições de homens vestidos de branco,
212 aC.
Romulus, fundador de Roma, deslocava
suas tropas nas vizinhanças do pântano Capreano, lá irrompeu uma súbita e barulhenta tempestade de trovões, durante a qual Romulus foi
envolvido por uma nuvem tão densa que ficou fora
de visão; e nunca mais foi visto.
Em 1907, durante a Guerra Espanhola, um
exército de 4.000 homens acampou ao pé dos Pi-
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rineus e nunca mais foi vista.
Na invasão francesa à Indochina, 650
fuzileiros desapareceram sem deixar vestígios.
Em 1941 uma equipe Suiça de resgate
encontrou pegadas de uns montanhistas desaparecidos, as quais paravam abruptamente no
meio de um glacial, não prosseguindo; como se as
pessoas que fizeram aquelas pegadas tivessem
evaporado.
A polícia da Florida relatou em 1952 o
desaparecimento de uma família cujas pegadas
não levavam a lugar algum, tal quais os montanhistas; como se marido, mulher e um filho de
11 anos tivessem também evaporado.
O mesmo destino de uma família de franceses em 1972.
Centenas de milhares de pessoas desaparecem no mundo todos os anos!
O Senhor dos Mistérios Sagrados lembravase de fatos históricos.
— Alguns pontos do planeta parecem provocar desaparecimentos, é o caso do Triângulo das
Bermudas e do Triângulo do Diabo — Mirna
comentou.
— E o El Yunque, de Porto Rico; Glastenbu-
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ry, de New Hampshire; Inyangani, no Zimbabue; e
milhares de outros pontos — completou o Senhor
dos Segredos Sagrados.
— Hiloclastia?
— Sim! A penetração da matéria pela
própria matéria!
¤¤¤
Execuções começavam a ocorrer em todos
os cantos do planeta.
O Presidente sabia que não seria visto como
um benfeitor do mundo, mas sim seu carrasco
mais notório; e que isso levaria a retaliações.
Será difícil encontrar uma família que não
tenha ou vá ter um parente ou amigo executado.
— Estamos investigando os parentes das
pessoas que tem contato direto com o senhor e
com sua esposa — falou Bright.
— Eu agradeço, mas não estou preocupado
com minha segurança. Os índices de crimenalidade despencaram! Isso é o que importa!
— Acho que as calculadoras nunca foram
tão usadas. Pessoas estão contabilizando seus
crimes, julgados ou não, e fazendo um balanço de
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suas chances; e é isso que me preocupa. Tem
muita gente solta que já ultrapassou em muito o
limite e, embora tenham parado de cometer
crimes, devem estar arquitetando um plano para
fugirem à sentença.
Conhecendo os executores, sei que não vão
conseguir! Quem escapar da lei dos homens, com
certeza vai ser punido pela lei dos Jovens Eternos!
— Não creio que mesmo unidos consigam
reverter uma decisão a nível internacional; nem os
religiosos estão tentando. O povo abraçou para si
a causa e ninguém quer ficar contra o povo,
principalmente políticos e religiosos. Olha que
esses dois lados já tiveram muitos dos seus
executados — rebateu O Presidente.
— Não são eles que me preocupam de
imediato! Na verdade, o perigo está nessa sua
ideia de estender a pena de morte a policiais,
advogados, promotores, juízes e políticos.
— Eles juraram defender a lei!
E bandidos nunca o fizeram! A pena tem que
ser maior mesmo!
— Se sentem discriminados — argumentou
Bright.
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— Bright, nem eu mesmo acredito que será
aprovada. E, cá entre nós, nem sei se quero isso;
de fato eles já estão cobertos pela lei geral. O que
eu queria de fato é que recebessem esse alerta e,
até onde eu sei, deu certo; já não se houve falar
em corrupção, subornos, tramoias e tantas coisas
mais.
— Atraiu a ira deles!
— Não dá para agradar a todos!
Em alguns países já se fala em baixar o
limite para 120 anos, com o argumento de que
ninguém vive 150.
Era tarde e Bright se despediu, mas
caminhava preocupado.
Sei não, essa ordem dele para fazerem vista
grossa ao consumo e tráfico de maconha, desde
que o índice de estupro caia a zero; traficantes
estão ordenando linchamentos de estupradores.
Sei não...
O Presidente se dirigiu à ala residencial,
caminhou pelo extenso corredor e parou em
frente à porta de acesso de seus aposentos.
Acionou a maçaneta uma, duas vezes e se deu
conta da porta estar trancada.
Estranho!
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Achou ser uma brincadeira da Primeira
Dama.
Um convite?
Antes que concluísse seus pensamentos viu
uma pessoa caminhar em sua direção.
Acho que me enganei — concluiu achando
que alguém vinha para destrancar a porta. Estava
para desviar o olhar, quando viu o movimento de
uma arma sendo deslocada detrás do corpo da
pessoa e ser empunhada.
Maitreyar!
O Presidente desapareceu e a rajada de
balas foi atingir a parede oposta.
Atraídos pelos disparos, agentes correram
ao local.
— Solte a arma! De joelhos!
Para onde ele foi? — O homem que havia
feito os disparos se perguntava, enquanto
cumpria às ordens dos agentes, que de armas em
punho, continuavam:
— Mãos atrás da cabeça!
— Onde ele foi? — perguntou, com as mãos
agora algemadas.
— Ele quem?
— O Presidente!
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— Levem-no daqui! — falou o agente, batendo levemente na porta à sua frente — Senhor
Presidente, é o FBI.
— Tiros? — Perguntou o Presidente assim
que abriu a porta.
— Provavelmente um agente duplo... o
senhor está bem?
— Sim! Vou ver se a Primeira Dama não está
assustada, mas pode ser que nem tenha ouvido os
tiros. O perímetro está seguro?
— Sim! Vou dar ordens para que os agentes andem somente em dupla, depois dessa nunca se sabe. Rodrigues, o atirador, é um de nossos
agentes mais antigo.
— Faça isso! Vou ver a Primeira Dama.
Um plano de contingência que com certeza
terá a necessidade de usar em não poucas
ocasiões. — Lembrou as palavras de Meni.
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GOLPE DE ESPÍRITO
Vinci Tadeu

CAPÍTULO 12
A caça aos acobertados
Encontrar o Presidente dos Estados Unidos
da América em seu gabinete não é uma coisa rara
e nem incomum. Porém, uma menina sentada em
cima da sua escrivaninha com certeza causaria
estranheza, ainda mais quando ela não passou por
nenhuma das secretárias de plantão; não portava
o crachá de identificação e não constava dos
registros da reforçada segurança.
— Me proibiram de ir atrás do WY! Pode
isso?
— Eu sou o Wesley! Lembra?
— Você é velho, sem ofensa tá.
— Mirna, no momento você só iria atrapalha-lo, confundi-lo ainda mais; já não basta a
família achá-lo estranho.
— Eu quero fazer alguma coisa, alguma
coisa diferente. Esses últimos tempos só tenho
socorrido jovens feridos; põem uma máscara na
cara e acham que viraram o superboy.
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— Somos da equipe de apoio, queria o que?
E outra coisa, superboy não usava máscara; sua
cobertura era uma mudança radical de atitude e
isso fazia com que as pessoas vissem nele outra
pessoa.
— Seja como for, tá muito demorado.
— Estamos dando um tempo para o resgate voluntário.
— É... já me falaram isso. A pessoa reconhece que está errada, resolve mudar e blá-bláblá.
— É uma megaoperação, você não pode
participar de tudo.
— Acontece que tem gente se divertindo,
distribuindo grana na porta de estádios, perdendo fortunas em jogo e aplicações erradas de capital; e eu aqui, sem fazer nada.
— Nem sempre houve gente nossa envolvida, em muitos casos a própria pessoa decidiu se
livrar do que estava lhe pesando.
— Querendo se redimir, isso sim!
— Que seja! Lógico que o melhor seria eles
empregarem o que conseguiram ilicitamente em
recuperação de área poluídas ou degradadas. O
planeta ficaria agradecido.
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— E o que você me diz da quantidade de
suicídios, mortes sem explicações, acidentes mal
contados e um monte de outras coisas?
— A maioria tem envolvimento dos nossos,
mas não da forma que está pensando. Acontece
que quanto a mente é aberta para ver o mal em
toda a sua extensão, muitos não encontram outra
forma de agir; digamos que é outra visão
equivocada de como resolver um problema.
— Bem, santinhos é que não eram; acho
pouco!
— Pode ser, mas as duas medidas estão
erradas do ponto de vista da evolução. Distribuir
dinheiro apenas tem justificativas econômicas:
criam uma sociedade de consumo. Quanto ao
suicídio: o certo é se prontificar para ser resgatado.
— WY... quero dizer, Senhor Presidente, sei
que não vai gostar, mas o problema são os
políticos. Isso só vai acabar quando a gente puder
votar e ser votado ao mesmo tempo; hoje temos
que votar em quem eles colocam para a gente
votar. Isso de partido político é mais um Clube da
Luluzinha, melhor, Clube do Bolinha.
— Tem razão, mas logo a informatização
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vai permitir isso; votar em outro eleitor — o
Presidente concordou.
— Acho um sarro quando vejo políticos
votando nele mesmo e ainda posando pra foto —
Mirna sorriu de modo sarcástico.
— Agora vaza que eu tenho o que fazer —
retrucou o outro, também sorrindo.
— Vaza uma ova, vim aqui pra falar e vou
falar, por isso, Senhor Presidente, é bom me ouvir. Metade do mundo acha que seu país é o
Inferno aqui na Terra.
— Posso saber o que a outra metade acha
disso.
— No mínimo, o Purgatório.
— Olha aqui WY, hoje você é líder aqui.
Líder do Inferno! Por isso, meu, trate de agir como
tal. Veja bem, vocês se metem em tudo, no mundo
inteiro, se autoproclamaram Guardião da Terra;
criaram e controlam a ONU, OMS, OTAM e sei lá
quantas outras organizações. Têm o FBI e a CIA,
que mete o nariz em todos os países, e até na
internet; fuçam para saber da vida de todo mundo
e de todas as nações. E... vai me dizer que a
intenção da NASA, não é a de controlar o espaço?
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— Mirna, você ainda não sabe tudo o que
rola por trás disso.
— Posso saber ou é confidencial?
— Até certo ponto, sim! Olha, essa organização mundial que existe hoje, é fruto, ou melhor, desde seu princípio, teve influência... melhor
ainda, foi comandada por nós mesmos, no
passado. Nós nos colocamos na posição de
guardiões da Terra e elegemos esse país como sede ou base de superfície.
— Como assim? Nós?!
— Desde o começo! Cristóvão Colombo,
descobridor da América; Benjamim Franklin, líder
da Revolução Americana; George Washington,
primeiro presidente dos Estados Unidos; Thomas
Jefferson, Founding Fathers! Pais Fundadores! E
terceiro presidente; Abraham Lincoln, também
presidente e responsável direto pelo movimento
de libertação dos escravos, que depois correu o
mundo. Além de muitos outros em tempos atuais
e que não posso mencionar.
— Walk-in?
— Sim! Não acha que a responsabilidade é
nossa?
— Acho que devia ter vazado, quando você
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mandou.
E agora você! Não acho, tenho certeza!
¤¤¤
No Reino das Sombras
— Perdemos algumas batalhas, mas não a
guerra! E agora esses Jovens Eternos os estão
aceitando e ajudando, não está certo. Nós os
Velhos Eternos é que devemos continuar a comandar o mundo, afinal, o Diabo é esperto, porque é velho; não porque é diabo!
— Mas é diabo, né Chefe!
— Idiota! O que quero dizer é que as trevas
tem o direito de antiguidade.
— E... antiguidade é posto?
É a treva!
— É! Lógico que é! Estamos aqui antes da
existência da luz.
— Mas ninguém era ninguém, e isso é ruim!
— Todos eram iguais!
— Mas o Senhor não quer ser igual a
ninguém... ou quer?
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— Lógico que não! Principalmente igual a
você, imbecil!
— Mas e a igualdade, Chefe... onde fica?
— Fica com os filhos da sua mãe!
Mirna se questionava, enquanto via aquilo
que, embora lhe parecesse um; não era um sonho.
Um Ser que questiona outro Ser, mas que
considera aquele outro Ser um nada. Talvez exista
em muitos lugares, mas será que deveria existir?
Mirna olhou ao redor, uma espécie de
fortaleza fabricada de matéria negra, que
guardava certa similaridade com aquilo que havia
visto nas origens, quando levada pelo casulo.
Entretanto, toda e qualquer semelhança parava
por aí.
Lá não havia maldade! Tá certo que nem
bondade!
Também estava certa de não ter visto nada
igual durante o trajeto da Origem até o Inferno.
Então só posso estar em um dos desvios!
Na sua frente um ser gelado enorme, mas
com formas humanas, parecia ter sido forjado do
mesmo e único material existente à sua volta; uma
massa escura líquida e espessa, na qual tudo
estava mergulhado. Sólido onde formava pare-
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des, muralhas, torres e passadiços; e os seres que
lá se encontravam.
A altura, peso e força do grandão, fazia com
que o menorzinho que falava com ele mais
parecesse um bonequinho de piche.
Merda, eu acho que estou no covil dos
lobos!
O gigante andava de um lado a outro do
enorme salão, vez por outra obrigando a garota a
sair do lugar para não ser pisada.
Acho que ele é cego!
Após ela ter se desviado várias vezes para
não ser pisoteada, foi encostar-se a um dos
cantos, onde permaneceu agachada. Continuou
olhando a criatura e observando com atenção
tudo que ela fazia.
Ele não é cego, só é grande demais para me
ver e, ao que me parece, inteligente de menos para
perceber minha presença.
— O Chefe está soltando gelo pela venta!
— Como é que é? — Olhou no rumo da voz
e pode perceber a criaturinha que a pouco falava
com o grandão.
Não é tão pequeno, é que perto do grandão tudo fica pequeno.
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— Ele está impossível, não que seja muito
diferente; mas está pior.
— Você pode me ver?
— E por que não poderia, você é igual a
mim.
Quer dizer, quase, eu sou mais bonito!
— Igual a você? — Mirna olhou para suas
mãos, braços, pernas, e passou as mãos no rosto.
Igualzinha, como pode?
Um pouco mais ralinha!
— Cai na real!
— Qual é o seu nome?
— Demétrio! E o seu?
— Mirna!
— Demétrio, como eu estou aqui?
— Todo mundo tem um pezinho aqui!
Acho que ele está falando entre o bem e o
mal!
Foi então que Mirna notou que todos os
seus pensamentos se resumiam às suas atitudes
não muito louváveis.
É... vibrei quando o Luiz deu o fora na
Márcia.
O tênis caro daquela traíra.
Aquele jeans mais bonito que o meu.
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O corpão daquela vaca.
O cabelo daquela vadia.
— E a minha parte boa! — quis saber, já que
não se lembrava de nenhuma.
— E o que ela viria fazer aqui?
Somente então ela se tocou que tinha sido
dividida em duas. A Mirna boa e a má, e era essa
última que estava ali. Imediatamente começou a
anular os pensamentos, torcendo para que Luiz e
Márcia voltassem. Batalhar para comprar um tênis
igual. Valorizar o seu jeans. Malhar o próprio
corpo. E cuidar mais do cabelo.
Em seguida se viu em casa e no quarto.
— Acho que essa guerra vai ser muito dura
de vencer, pois na verdade vamos lutar contra nós
mesmos.
Ao menos uma parte de nós!
Adormeceu.
O Tempo da Irmandade!
— Irmã, seja bem-vinda!
— Walk-out?
— Sim!
— E a Mirna?
— Digamos que devolvemos ao antigo proprietário.
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— Obrigada pelo apoio!
Passei rápido pela Primeira Esfera, se bem
que lá o tempo não conta.
Trenfos apenas sorriu.
¤¤¤
— Mirna, acorda! Vai perder a hora.
A jovem se espreguiçou ainda na cama e
levantou esfregando os olhos.
Nossa, parece que estou dormindo há um
século! Já acordei!
Pouco tempo depois, no ônibus que as
levariam até o colégio, as duas amigas, conversavam:
— Fazia um tempão que não íamos sentadas; ainda mais no mesmo banco.
— Faz, é?
— E o seu amigo americano?
— Quem?
— Não se faça de desentendida, Wesley,
WY. Quem mais?
— Quem?
— Não quer falar, não fala. Nosso ponto é
o próximo.
Acho que caiu na real!
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Na sala de aula, Mirna estava mais ausente
que de costume; e a colega notou.
— Chega! Dá-me seu celular.
Facebook
Amigos
Procurar
WY
Publicação
#SAUDADE
— Toma, agora é só aguardar.
— Você é doida — olhando a foto do perfil
— mas ele é um gato.
— Mirna, que tal prestar atenção à aula.
— Tudo bem, professor, mas não sou eu; é
ela — indicou a amiga.
Minutos depois:
— Olha aí.
Mirna fez um gesto com as mãos.
— Olha no face, vê se ele respondeu... dá
isso aí.
Tadinha! Deve estar traumatizada. Esse
cara me paga.
Mirna se limitou a entregar o celular.
Conheço? — Wesley havia respondido.
#claroéumapiada
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Não! Acho não lembrar, sinto muito. Nunca
vou me perdoar, você é tão linda. Você brasileira.
#simMirnalembrou
Vi no profile. A propósito, minha família está
de mudança para Brasil, por isso eu aprender
português.
#fuiaula #falodepois
— Mirna, se segura. Ele está vindo para o
Brasil, de mudança. Acho que se embanana ainda
com o português, mas disse que você é linda. Tá
amarradão. Toma.
— Podemos continuar?
— Desculpa professor, era um caso de vida
ou morte.
Acostumado a lecionar para adolescentes, o
homem apenas sorriu e balançou a cabeça.
À noite, os pais de Mirna conversavam na
sala, enquanto a garota se matinha no quarto com
a porta trancada.
— Trancada no quarto de novo?
— É uma adolescente — respondeu a
mulher —, é assim mesmo.
— Só sei que ela está cada vez mais estranha, você não acha que devíamos procurar um
terapeuta.
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— Se toda menina que ficar mocinha for
procurar terapeutas, eles vão ficar milionários.
— Acha que...
— Não acho, tenho certeza; sua filinha
agora é uma mulher.
— Toda essa mudança de comportamento.
Então é isso?
— Já se vê que você não entende muito de
mulher.
No quarto, Mirna teclava com WY, desta vez
pelo chat.
Tá bom! Muda você primeiro que eu mudo.
Ok. Eu vai mudar.
Eu vou mudar.
Ok. Eu vou mudar.
Pronto. Pode olhar.
WY em um relacionamento sério com Mirna
Agora eu mudo também. Pronto.
Mirna em um relacionamento sério com WY
Beijos!
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GOLPE DE ESPÍRITO
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CAPÍTULO 13
O balanço de tudo
— Trenfos, eu estou contente de estar aqui
novamente. Acho que a única coisa que me dá
saudades mesmo é o tempo. Sinto falta dele. As
pessoas deviam saber o quanto ele é importante.
Dariam mais valor.
— Irmã, o tempo em si é uma competição.
Ora, você com você mesma, outras vezes com os
demais. Aqui não competimos nem entre nós
mesmo, nem com os outros. Por isso ele não existe. Não faz a mínima falta, você ainda não se
readaptou por completo; logo essa impressão vai
desaparecer.
— Vi que a Mirna e o Wesley casaram, o
Presidente conseguiu implantar boa parte daquilo que havia proposto. Há um controle rigoroso de
natalidade na Terra. A violência está em níveis
baixíssimos. É... acho que conseguimos!
— Não! O trabalho continua! Ele só vai
terminar quando o homem conseguir voltar ao
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estado adâmico.
— Adâmico! De Adão?
— Sim! Um estado original que retrata um
padrão energético superior ao do ser humano
atual; com potenciais divinos e humanos.
— E voltará a viver no Paraíso?
— Lis-Fátima custodia o arquétipo do Éden.
— Ele pode ser recriado?
— Na verdade, nunca deixou de existir.
Quando o homem se afastou das leis que lhe cabia
cumprir e viu sua nudez, apenas deixou de vê-lo.
— E encarou sua realidade como homem
mortal.
— É isso aí!
— E qual é o caminho de volta?
— Alpha e Ômega!
— E isso quer dizer...
— Que abrange um processo inteiro! Vou te
colocar alguns pontos:
Alimento, na vida da Terra, restrita a leis
materiais e onde prevalece a desigualdade, muitos
têm menos que o básico para uma vida digna;
Amor, uma energia libertadora, curativa e sábia,
que move os seres ao encontro das necessidades
de seus semelhantes; Androginia, um estado de
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consciência em que as polaridades de energia
estão unificadas, e nada tem a ver com
promiscuidade e homossexualismo; Ar, antes
mesmo de serem reveladas à humanidade todas
as nuanças desse elemento, e já está poluído com
as mais diversas substâncias; Água, ela absorve,
transforma e eleva os resquícios de tendências
animais que a humanidade ainda manifesta, e está
acabando; Terra, elemento, de um modo geral em
desequilíbrio pelo excesso de mineração e
transformação de seus componentes; Corpo
Grupal, a união de indivíduos em torno de uma
meta, fará com que seus membros possam
realizar tarefas, que somente com as próprias
forças não seriam capazes; Cultura, a
incompatibilidade entre culturas tem sido causa
de guerras e conflitos, mas todas provêm de uma
fonte única; Devoção, a vontade persistente de
ampliar o próprio nível de consciência; Dinheiro,
uma ferramenta usada apenas para o acúmulo de
créditos, bens e prestígio, que não são riquezas
genuínas; Disciplina, numa adesão espontânea a
um objetivo maior; Doação, onde não há quem dá
e nem quem recebe, com ambos cientes de serem
apenas depositários do que não é de ninguém em
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particular; Educação, voltada ao ser em
detrimento do ter; Erro, reconhecer que na etapa
atual da humanidade, tanto os erros como os
acertos são meios de instrução, e, por isso, ocorre
em todo canto e com todos; Esforço, pautado no
arar, semear, zelar e colher, mantendo a mente
aberta para entender a função de cada um;
Esvaziamento, disposição para abandonar ideias,
sentimentos,
idiossincrasias,
costumes
e
tendências perniciosas; Instrução, voltada para o
indivíduo conseguir um controle sobre o próprio
corpo, bem como sobre as forças, energias e leis
que interagem com ele; Medo, silenciar na mente
o medo da morte, o do futuro, o da dor física e o
do fracasso, que só leva à sua intensificação e ao
desencadeamento da Síndrome do pânico, cada
vez mais presente entre os seres humanos;
Procriação, gerar e educar uma criança requer um
querer e um dom e, se ausentes um dos dois, traz
resultados negativos para ela e para o mundo, e,
como resultado, uma superpopulação totalmente
fora de controle; Religiosidade, entender que é
uma qualidade inerente ao ser humano e que
independe de afiliação a religiões formais, seitas
ou grupos organizados; Retiro, reservar um
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período para estar só e, afastado do seu cotidiano,
buscar os benefícios do silêncio; Saúde, controlar
o teor dos pensamentos, pois quem tem a mente
ocupada com coisas boas não tem tempo de ficar
doente; Segurança, a busca da segurança total é
ilusória, a tartaruga pode sentir-se segura por
transportar sua casa, mas não pode voar;
Sofrimento vem do apego, hábitos arraigados ou
expectativas exageradas, e se dá normalmente
pela falta de instrução ou do não uso da razão e da
intuição; Trabalho sem egoísmo, sem ideia de
posse e sem sede de poder, reorganizado para
evitar o caos, com o completo fracasso das
instituições políticas, religiosas, sociais e
econômicas, que levará à escassez de alimentos e
água potável em várias regiões e à contaminação
nuclear e química do planeta; Vícios, por se tratar
de hábitos ou propensões que degeneram ou
degradam a existência humana, mas não passa de
ilusão sua erradicação total, deve ser tratado da
mesma forma que se trata o bem e o mal: se mal
se opta pelo menor, se bem pelo maior.
— Tem razão! Por isso é melhor continuar
com o nosso trabalho; aqui ou lá, tanto faz.
— Até mais ver, Irmã!
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— Até!
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