EDITORIAL

O presente editorial é mais um convite ao leitor para que perceba com a leitura
desta revista o momento que lhe está sendo oferecido para que perceba o
sentido significativo de sua presença neste momento da História.
Nada é “por acaso”, ao contrário, tudo aquilo que nos envolve é pleno de
sentido, porém caberá a cada um “buscar tal sentido”, nas coisas mais simples,
como por exemplo, a leitura desta revista.
A maioria dos leitores busca tão somente o entendimento racional, daquilo que
está lendo, sem levar em conta a existência de permanentemente haver um
“self” a ser integrado ao ego presente, em qualquer ato praticado. É aquilo que
Amit Goswami em sua obra “O Ativista Quântico” denomina de encontro do Ser
com o Fazer.
Cada momento de nossa Vida será visto como ato rotineiro e frequentemente
descartável, porque somente nosso “self” consciente poderá voltar-se
verdadeiramente para a busca do “sentido” referido...
A leitura de uma revista, no caso, poderá ser considerado uma “mesmice”, fruto
de um “fazer” onde o Ser está ausente...
Assim, meu convite é que a leitura da revista ocorra num momento em que teu
“Ser” esteja presente e você perceba então o “sentido” daquilo que está sendo
lido.
Torne-se um “eterno aprendiz, na eternidade do Agora”.
Até Sempre.
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