EDITORIAL

Na Edição número 8 abordamos os seguintes momentos de transformação
arrolados pelo Prof. Dr. Ruy Cézar do Espírito Santo: sexualidade, educação,
tecnologia, religião, medos e liberdade.
Nesta edição daremos atenção aos seguintes momentos: alimentos e drogas,
igualdade e desigualdade.
Daremos sequência aos temas abaixo em nossas próximas revistas nos temas:
afetividade, saúde, repouso, criatividade, possessividade e apego, justiça e
questão ambiental. Quem quiser desenvolver algum desses temas aceitamos a
colaboração com muita alegria e satisfação.
Lembramos que estamos vivendo um intenso momento de transformação,
principalmente das e nas consciências humanas.
O planeta pede cuidados! Ele está se esgotando em seus recursos naturais,
fruto da ambição desenfreada dos humanos.
Os humanos precisam recuperar sua humanidade!
Vivem como zumbis atrelados aos celulares, tablets, computadores!
Oferecemos nossa pequena e modesta colaboração para a expansão e abertura
de consciências para que possamos colaborar para a construção de um renovado
mundo terrestre! Um grande abraço!
Ruy1 e Herminia2

Transformação
Ruy Cezar do Espírito Santo – editor científico da revista INTERESPE. Contato:
ruycezar@terra.com.br
1

Herminia Prado Godoy – editora administrativa da revista INTERESPE. Contato:
godoyher@gmail.com
2

rev. INTERESPE., no. 9, dez., 2017, pp 01-91

O momento de transformação é mágico
Há nele uma percepção profunda do momento presente
Há um mergulho no cerne da existência
Há sincronicidade, numa grande harmonia de Ser
É como aquele exato momento em que a lagarta se transforma em borboleta
E voa, sem nunca ter voado...
E é bela, de uma beleza nunca percebida antes...
E é borboleta, depois de um tempo de ser lagarta...
A transformação no ser humano é como um momento musical
Uma fusão de cores
Uma convergência de energia
Uma ‘percepção’ do Todo...
É a sincronicidade
A magia da mutação
O surgimento do novo, do saber...
O desvelamento de uma face antes escondida somente pela crença...
Assim o ser humano vai se transformando
E crescendo
E evoluindo
Nas suas múltiplas possibilidades de virar borboleta...
Buscar a sintonia com a mudança que se aproxima
Ganhar consciência da nova transformação
É fazer história
É estar presente no coração do mundo
Transformando-se a si mesmo
Deixando seu sinal de amor naquele que passa e sente a mudança
Deixando seu traço no ambiente que se renova
Deixando seu rastro no Caminho percorrido, como sinal de esperança.
Até Sempre!
Ruy
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