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Sobre o Livro: 

Libertação Global do Medo e da Violência
Um Plano Concreto para a Cura do Mundo

       

O livro descreve o plano para o término de toda a violência à face da Terra: toda a violência infligida 
sobre os humanos e sobre a natureza.

Tal objetivo parece tão distante do concretizável que aparenta não ser merecedor de consideração. 
Mas tenhamos em mente: há umas décadas, o telescópio Hubble no espaço, os nanorrobôs e a explo-
ração de Marte eram igualmente impensáveis. No campo da tecnologia, nós humanos ousamos abraçar 
projetos utópicos com todo o entusiasmo. No entanto, quando confrontados com a possibilidade de 
uma cultura mais humana, não agimos ou pensamos assim. Há razões óbvias para isso, e nós podemos 
mudá-las. É uma mera questão de vontade e orientação interior. O plano que este livro apresenta é 
pouco usual, mas pode ser seguido passo-a-passo, e pode ser bem-sucedido. Tal como as nossas pro-
ezas tecnológicas, a sua realização requer o compromisso de pessoas altamente determinadas que se 
auto-organizem de uma nova maneira.

Mas primeiro, qualquer plano que pretenda terminar com a violência global deve ser capaz de não des-
viar o olhar daquilo que está a ocorrer no nosso mundo presentemente.

Eu vejo uma crise atrás da outra, crises globais, regionais, ambientais, humanas. Eu atrevo-me a aproxi-
mar-me e a ver as florestas tropicais a arder, os mares afetados pela sobrepesca, o solo árido, os lençóis 
freáticos envenenados, os animais torturados e mutilados em laboratórios; eu vejo os matadouros, as 
celas e as almas dos animais congelando de medo; eu vejo as guerras, a dor das crianças que perdem 
seus pais e casas ao cair das bombas; eu vejo a dor dos escravizados, dos oprimidos e das mulheres 
violadas; a dor dos homens cujas almas estão de tal forma feridas que a violência é a sua única fuga. Eu 
vejo os famintos, os refugiados, os afogados; eu vejo o tráfico humano e a pornografia infantil, a fraude 
e a manipulação globais. Eu vejo amantes que não conseguem estar próximos um do outro; eu sinto a 
sua desilusão, raiva e amargura; eu sinto a solidão dos idosos, o desespero dos jovens que cometem 
suicídio. 

O meu coração não consegue aguentar mais isto. Uma fúria desmedida quer crescer em mim e tornar-se 
numa ira sagrada. Eu não quero mais encontrar o culpado, ouvir análises aparentemente objetivas, 
festas de aniversário, filosofias confortantes e outras distrações. Não quero mais contentar-me com 
pequenos passos enquanto a luta contra a vida continua a uma velocidade estonteante e sem olhar a 
meios. Não!

A única coisa que quero é: ajudar a acabar com esta insanidade de vez. Quero que acabe.

Certamente deverá haver, pelo menos, alguns milhares de pessoas à face da Terra que se sentem como 
eu. Pessoas para as quais a resignação não é mais uma opção, que gostam de explorar para além das 
fronteiras preexistentes sem perderem o seu chão. Estas são as pessoas a quem eu – nós – quero/emos 
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chegar com este livro. Para tal pequeno número de pessoas – alguns milhares, trabalhando bem em 
equipa – é tudo o que precisamos para criar o impulso inicial a partir do qual toda a humanidade irá 
rapidamente beneficiar.

A insanidade é criada pelo homem. Não há nada de divino ou comandado nos textos religiosos quanto 
a guerra. Então porque é que nós humanos deixamos que isso aconteça? Porque é que nós a criamos? 
Será o Homem por natureza uma besta; um monstro violento incorrigível e indiferente?

Ou será a violência, o medo, a ganância, a desconfiança, a vingança e a inveja inegavelmente abundan-
tes das nossas culturas uma resposta a uma época de guerra, conquista, expulsão, inquisição e tortura? 
E se sim, poderá este trauma coletivo não ser resolvido, assim como causado? Podem os seres humanos 
ser curados?

A resposta para o plano: Sim, podemos. A revolução é, primeiramente, uma tarefa de cura, e a expe-
riência ensinou-me que tem uma alta percentagem de sucesso, não só individualmente como também 
globalmente.

A outra realidade

Este plano é baseado nos vários anos de trabalho do Dr. Dieter Duhm, que dedicou a sua vida a este 
trabalho de paz. No meu ponto de vista, ele é um dos grandes – certamente um dos mais humanos – 
pensadores do nosso tempo. O livro cresceu da minha envolvência com este trabalho, e eu convido, 
com todo o meu coração, a que todos participem no seu desenvolvimento. A libertação global não é um 
trabalho de indivíduos. É uma responsabilidade comunitária e esta é crucial para a sua capacidade de 
gerar frutos num relativo curto espaço de tempo.

A cura do ser humano reside na cooperação conjunta, assim como na cooperação com aquele outro 
mundo que, apesar de toda a destruição, ainda existe – por detrás, ao lado ou sobre o nosso mundo de 
guerra e de problemas criado pelo homem. Para percebermos o plano, temos de conhecer este outro 
mundo.

É o mundo mais compreensivo, mais “real” sem o qual o nosso não pode sequer existir. O intemporal e 
ilimitado mundo de absoluta unidade e união. Todos sabemos dele, pois todos nele nascemos e a ele 
regressaremos.

A beleza das estrelas e das galáxias, do sol, da luz e do calor – estes chamam-nos de volta a relembr-
armos aquele de onde tudo emergiu. O planeta Terra, os elementos, a água e as pedras, a natureza, as 
plantas e os animais, os seres humanos, a habilidade de sentir, de amar, de criar, de pensar e de saber… 
Todos eles nasceram de onde?

Do espírito. A maioria dificilmente presta atenção a isso, porque estamos condicionados a percecionar 
somente o lado exterior, material da realidade. Mas a nossa realidade é feita de matéria e espírito.

E no espaço espiritual de unidade, uma lógica diferente prevalece comparada aquela das sociedades 
construídas pelo homem, onde a consciência humana se distanciou coletivamente da lógica original, 
ilimitadamente generativa. Através de uma experiência primordial traumática, este distanciamento foi 
aumentando e passado de geração em geração. Hoje é tempo de iniciar uma poderosa experiência pri-
mordial de cura que se alastre coletivamente de semelhante forma.

A lógica da vida curada revela-se a nós através de inúmeros sinais e eventos como as curas espontâneas, 
os milagres, as fortes experiências de amor, as grandes conquistas desportivas, os resgates em situ-
ações desesperantes, as experiências de quase morte e outros. Quando incorporamos estas experiên-
cias numa reavaliação global, rapidamente reconhecemos a lógica que podemos aplicar à tarefa global 
que nos espera, e a qual pode mudar tudo.

Nós não apelamos a um qualquer Criador que se situa fora da criação. O universo é uma totalidade 
dialética cujas interações ocorrem de tal maneira que as suas forças, leis, polaridades e os seus ritmos 
e princípios estruturais se refletem de alguma forma – transformada, espelhada ou muitas vezes refra-
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tada – nas suas partes. O todo reflete-se em todas as suas partes! Isto também significa que há algo que 
é igual em todas as coisas. Como K.O. Schmidt escreveu, “Há um poder em nós que é omnipresente, 
omnisciente e omnipotente”: As partes, contudo, não são somente manifestações passivas do todo, 
mas também momentos produtivos e etapas transitórias do seu desenvolvimento. Nós humanos, en-
quanto parte da criação, temos o poder de modelar a criação. E, então, nós chegamos a uma conclusão 
à qual os nossos antepassados indígenas já chegaram – nós temos o poder de destruir a nossa terra, ou 
de atuar como seus guardiões. A escolha é nossa e, portanto, nós temos o poder de juntar as forças do 
todo numa direção mais humana. Este poder omnipresente em nós não é um poder somente nosso. É o 
poder de ressonância com uma realidade mais profunda. Este é o poder – a verdade profunda – que tem 
o potencial de terminar com toda a violência. 

Ainda não vivemos em conexão com esta outra realidade. O trauma reside entre nós e essa mesma re-
alidade como um espesso bloco de cimento, obstruindo a nossa consciência. Construir uma terra não 
violenta requer a resolução deste trauma histórico. Isto é o porquê de a revolução que se aproxima se 
tratar, em primeiríssimo lugar, de uma tarefa de cura: o nosso trauma mantem-nos afastados do poder 
de que tão urgente e desesperadamente necessitamos.

Tal cura profunda não pode ser conseguida somente através de terapias individuais, mas quando parte 
integrante de um novo ambiente. E, portanto, o nosso plano baseia-se na construção deste novo ambi-
ente, inicialmente num número pequeno de lugares à face da Terra. Estes locais funcionam como mo-
delo de uma sociedade futura em que uma realidade mais profunda e a sua lógica funcional se refletem 
em todas as áreas da vida e do trabalho. Na concordância dos dois mundos – o mundo que nós criamos 
e o que nos criou a nós – reside a cura do nosso trauma coletivo.

Não basta jamais revoltar-nos contra ou acusar os sistemas existentes. O nosso Não! definitivo e mili-
tante contra qualquer tipo de violência e opressão se revela na nossa determinação de construirmos um 
robusto futuro desejável. Isto é, mostrar ser possível e como é possível. Chega de desejos e de apelos, e 
foquemo-nos em construir, construir de verdade! Deves reconhecê-los pelas suas ações.

A cura do trauma

Como é que esta sociedade futura será? O que necessita de ser construído?

No cerne, a resposta é a nova consciência que emerge naturalmente na presença de um conhecimento 
cada vez mais profundo do nosso trauma – aquele sistema reativo e ultraconservador que nos mantém 
ligados ao passado por tanto tempo, e que causou o falhanço de todas as tentativas prévias de liber-
tação. Trauma é a fonte de onde toda a hostilidade surge – a culpabilização, a inveja, a fúria impotente, 
o ser mandão. Mas, cá dentro, reconhecemos: Neti, neti – este não é o verdadeiro ser humano. Todas 
estas são apenas estruturas defensivas construídas para proteger as frágeis feridas mentais que não 
sabemos curar.

Os nossos pioneiros, então, devem manter-se alertas ao poder do trauma que reside dentro deles e 
aprender dele: que ele os guie no caminho para a sua resolução. Assim que o trauma seja curado, uma 
consciência mais profunda – aquela tão urgente conexão com as verdades mais profundas da realida-
de – fluirá novamente, desbloqueando as forças criativas, pensantes, eróticas, cósmicas e intuitivas do 
mundo interior do ser humano, assim como as dimensões ecológicas e políticas do mundo exterior.

E esta revigorante reaproximação com o fluxo da realidade é a estrela-guia essencial para os chamados 
“grupos coerentes” que terão de emergir no ambiente destes centros. Numa fase inicial, serão cons-
tituídos por um grupo pequeno de pessoas. O físico quântico David Bohm fala entre dez e cem indiví-
duos, o professor espiritual Dhyani Ywahoo em cerca de trinta, os quais devem estar conectados entre si 
“numa só mente” para poderem, como Bohm referiu, “servir de ignição à consciência da humanidade”. 
Eles incorporam uma nova espécie de comunidade humanitária porque dissolveram o trauma por com-
pleto. Como consequência, uma força brotará através destes grupos que tem um “efeito organizador, 
guiador, ajudante e curador” (K.O. Schmidt) sobre eles e o mundo à sua volta. Um novo e poderoso prin-
cípio de liderança nascerá e prevalecerá sobre todas as estruturas de dominação.
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A chave, uma vez mais, é dissolver o trauma, e este se dissolve num ambiente de confiança crescente. 
Confiança não é apenas um conceito psicológico, mas sim um conceito revolucionário e político. E para 
se gerar verdadeira confiança é claramente necessário considerar tópicos que, até agora, tenham sido 
reservados à esfera privada: amor, companheirismo, casamento e sexualidade. Há tanto trauma pre-
sente nestes, connosco humanos a sofrer coletivamente de amor, sexualidade e significado não con-
cretizados nas nossas vidas. A cura destas áreas – a felicidade de uma vida amorosa bem-sucedida, a 
possibilidade de contacto sexual sem medo entre adultos que se respeitam e se confiam mutuamente, 
um corpo bioenergeticamente libertado, quente e fluído – também isto é central no desbloquear da 
ligação com as energias que precisamos para remodelar o nosso futuro.

Para que, a partir de uma alegria de viver redescoberta, as estruturas externas destes centros emer-
jam quase que naturalmente. Quando as pessoas encontrarem aceitação e cordialidade entre si nova-
mente, a sua compaixão acordará. E, assim, os centros se tornarão lugares de hospitalidade, de ajuda 
para animais, pessoas e grupos feridos tanto na vizinhança como em todo o mundo. O desenvolver de 
instalações de pesquisa para a produção de alimentos saudáveis, para o consumo de energia descen-
tralizada em cooperação com o mundo natural, para a regeneração dos solos, para o contacto com os 
elementos… Estes locais são biótopos de cura, santuários, ‘pontos acupunturais para a paz’. Estes são 
lugares fulcrais a partir dos quais a consciência da cura se alastra globalmente, conduzida por aquela 
força simples, universal, profunda – o desejo de pertença.

Confiança é a medicina do futuro

A nova consciência é a consequência natural de uma sociedade baseada na confiança. A confiança ent-
re seres humanos, especialmente entre homem e mulher; a confiança entre seres humanos e todas as 
outras criaturas da natureza; e, por último, mas não menos relevante, a confiança entre seres humanos 
e o espírito do qual toda a matéria nasce e emerge.

Quando estamos enraizados em tal confiança, é impossível aguentar ou apoiar os sistemas de medo, 
violência e deceção. Não só em termos dos sistemas exteriores da vida, política e relacionamentos, mas 
também os sistemas internos de pensamento, motivação e crença. A partir do simples método de confi-
ança – e tudo aquilo que ele requer – nós podemos realizar uma mudança de tal forma abrangente que 
dá resposta a esta solicitação urgente e transformativa que nos juntou. Em confiança damos uns aos 
outros ressonância com a realidade, e então uma espécie de “hiperconsciência” poderá florir – o “supra-
mental”, como Sri Aurobindo lhe chamou. Madre Teresa, a incansável ajudante dos pobres, descreveu 
tal consciência assim, a partir da sua perspetiva Católica:

Cristo trabalha em mim, Cristo pensa em mim, Cristo olha desde os meus olhos, Cristo fala através das 
minhas palavras, Cristo trabalha com as minhas mãos, Cristo ama com o meu coração.

Esta maneira de ser não está reservada a indivíduos santos; está disponível – de facto, se queremos ter 
um futuro, terá de se tornar realidade – a todos nós.

E para que isto aconteça, o sagrado e o religioso – aquilo a quem Madre Teresa chama de Cristo, para 
o qual muitos outros nomes podem ser dados – devem ligar-se com a força que nós humanos temos 
condenado e excluído faz milhares de anos: Eros. Se nos queremos libertar completamente do trauma, 
“o espírito sagrado” deve reconectar-se e reconciliar-se com “o pecado da carne”. Walter Schubart esc-
reveu maravilhosamente sobre isto no seu livro Religion and Eros:

As forças da religião e da sexualidade são as duas forças mais preponderantes da vida. Aqueles que as 
vejam como oponentes primais ensinam a ambivalência eterna da alma. Aqueles que as vejam como 
inimigos irreconciliáveis rasgam o coração humano. E ele foi rasgado!

Qualquer um refletindo sobre a religião e Eros deve colocar o seu dedo numa das mais dolorosas feridas 
que ainda sangra no interior do coração humano. Aqueles que refletem sobre a religião e Eros devem 
colocar o seu dedo numa das mais dolorosas feridas que ainda sangra no interior do coração humano.

Se não formos bem-sucedidos no estabelecimento de uma nova, próxima e feliz relação entre religião e 
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erotismo, e na reconciliação da dignidade humana com a sexualidade, não seremos felizes no renascer 
da religião que muitos procuram atualmente e, a partir do qual, esperamos tudo.

Mas se formos bem-sucedidos, Eros receberia uma nova dignidade sagrada, a religião uma nova força 
vital, e o homem, endurecido à custa dos seus erros milenares e rasgado e roubado da sua unidade, 
reencontraria não só essa unidade como a paz da sua alma outrora perdida.

Com o reencontro da religião e Eros, o fim da guerra dos sexos é possível. Nesse fim, é palpável o desejo 
que é comum a todos os nossos corações. A pessoa que afirma os seus poderes sexuais e espirituais e 
que os integra na sua vida diária é um ser humano ingovernável. Não mais necessitará seguir ordens fal-
sas. Não mais se subjugará a uma falsa autoridade. Ela será um ser humano ético, humano, colaborador 
e partilhador, não por controlar obsessivamente os seus impulsos lascivos a todo o momento, mas por-
que simplesmente vive de coração aberto.

Uma sociedade construída com tais seres humanos é uma sociedade de paz vital, criativa e altamente 
inteligente. Paz é então revelada não só através da ausência de guerra, mas através de uma vida vivida 
ao seu mais revigorante potencial. E, com o alastrar de tal alegria, uma época de guerra terminará pois, 
quem assim o desejará ou tolerará?

O impacto global

Mas e que seria se tais sociedades fossem atacadas pelo exterior? Como é que tal forma de vida prati-
cada por algumas centenas de pessoas em escassos lugares à face da Terra se propaga globalmente, 
perante todas as existentes estruturas de poder e hostilidade? Aqui, novamente, devemos recorrer à 
unidade subjacente – a realidade do espírito, a partir do qual toda a matéria emerge. Como disse Albert 
Einstein:

Nós podemos considerar matéria como a área espacial onde o campo é extremamente denso. Nesta 
nova física, não há lugar para ambos o campo e a matéria, pelo que o campo é a única realidade.

Por outras palavras, tudo é realmente uma coisa só. E, portanto, a criação que nasce de umas poucas 
centenas de pessoas num lugar único pode tornar a informação globalmente disponível e acessível se 
respeitar certas condições. Dieter Duhm menciona uma dessas condições:

O que é decisivo para o sucesso de tais projetos de paz não é o quão grandes e fortes eles são (compa-
rados com as existentes condições de violência), mas o quão compreensivos e complexos são, quan-
tos elementos da vida eles combinam e unem positivamente na sua abordagem. Nos campos revolu-
cionários, a chave não está na “sobrevivência do mais forte”, mas no “sucesso do mais compreensivo”.

A imagem da sociedade futura que queremos construir não é uma onde nós humanos temos de trabal-
har para a desenhar. Ela já é inerente à evolução e encontra-se dentro de todos nós, da mesma forma 
que cada semente de maçã carrega a imagem de uma macieira. Ela já existe enquanto possibilidade 
latente; tal como a vida na Terra é suposta ser. Todos nós conhecemos e reconhecemos esta imagem. 
Talvez tenhamos sonhado com ela quando éramos crianças, mas fomos interiorizando ao longo da nos-
sa vida adulta que se trata uma perspetiva irrealista, demasiado boa para ser verdade, para nosso des-
consolo e arrependimento.

No entanto, tal como o foi o telescópio espacial Hubble, só é irrealista até ser construída – até que as 
nossas criações entrem em ressonância com a imagem latente já presente nesta realidade subjacente. E 
à medida que cada centro se torne realidade, cada vez mais difícil será para que qualquer um, em qual-
quer lado do mundo, recuse olhar para esta imagem como uma possibilidade.

Em todo o lado, esta imagem poderá ser agora trazida à baila mais facilmente; em todo o lado tor-
nar-se-á mais urgente apoiá-la e defendê-la. É como se uma ideia se iluminasse no seio de toda a hu-
manidade. Essa verdade, enterrada pela tensão diária e pela expetativa constante de catástrofe, mas 
inexorável e inevitavelmente mais bonita e preenchida – em que mal nos atrevemos a acreditar – tor-
nar-se-á uma perspetiva realista.
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Imagina!

Num tempo de grandes extremos e dificuldades, algo emerge que ninguém esperava. Ocorre quase im-
percetivelmente numa fase inicial, mas depois inexoravelmente e de forma quase simultânea em vários 
locais do mundo – nas favelas de São Paulo e Mumbai, nos planaltos dos Andes latino-americanos, nas 
florestas tropicais africanas e nas nações industrializadas.

Mais e mais pessoas estão a mudar as suas condições de vida, deixando os seus trabalhos e locais de 
residência para juntarem forças com outras pessoas. Elas começam a ocupar fábricas vazias, terrenos 
grandes, vilas e aldeias abandonadas ou até antigos mosteiros de maneiras diferentes. Elas trazem con-
sigo um conhecimento pouco usual. Elas cooperam com a natureza, restauram o equilíbrio hidráulico 
nos seus variados locais, regeneram o solo, plantam árvores, cercas e arbustos, criam jardins floridos e 
prados verdejantes. Elas enriquecem a natureza à sua volta com o seu conhecimento ecológico, a sua 
interação apaixonada com todos os seres vivos, com a arte e o design criativo. Elas não mais causam 
problemas, mas atuam como guardiãs da terra. Elas constroem biótopos em pântanos, nichos de de-
sign e abrigos para a vida selvagem. Cada vez mais insetos, anfíbios, pássaros e mamíferos sentem-se 
atraídos e incorporados. 

Os novos ocupantes nutrem-se essencialmente daquilo que eles próprios produzem nos seus jardins e 
estufas. Eles não utilizam fertilizantes artificiais ou pesticidas, têm um estilo de vida maioritariamen-
te vegano e gradualmente mudam os seus hábitos alimentares para consumirem comida de excelente 
qualidade e altamente nutritiva. Eles obtêm energia sobretudo do calor e da radiação solares, desen-
volvendo sistemas de recolha e armazenamento de energia, a maioria dos quais produzidos localmente. 
O seu engenho tecnológico não tem limites. Eles combinam elementos técnicos, ecológicos e artísticos 
num sistema total que os provê com tudo aquilo que necessitam para a sua sobrevivência material: 
energia, água, alimento, plantas medicinais e materiais de construção.

Uma cooperação próxima cresce entre estas vizinhanças. Quanto mais próximas se tornam, mais ecoló-
gicas são as interações que se criam, as quais terão brevemente um efeito equilibrador sobre o clima 
regional. Quando possível, rios e riachos completos são recuperados; as quedas de água protegidas e 
honradas.

Mas o maior milagre são as mesmas pessoas que deste ambiente fazem parte. Elas estão integradas 
em algo que é muito maior do que elas mesmas. Elas aparentam ser “altamente abnegadas” (Geroge 
G. Ritchie), em busca de um propósito superior. Relações de amor e confiança unem-nas e moldam as 
interações entre si. Não mais conseguem ser opostas. Parcerias estáveis e aventuras sexuais podem ser 
vividas sem segredo ou dramas de inveja. Elas resolvem conflitos e trabalham nos seus traumas de uma 
forma não violenta. Elas recuperaram a sua alegria de viver e controlo sobre as suas vidas e uso de toda 
a sua força, inteligência e imaginação para chegarem às suas soluções.

Como pode este “milagre” ter acontecido? O que é que, de súbito, possibilitou a tantas pessoas de ori-
gens culturais tão distintas trabalharem juntas de uma forma tão harmoniosa, sem qualquer pressão 
externa ou estruturas de poder opressivas?

Tais mudanças culturais fundamentais e marcantes de uma época raramente conseguem derivar de 
uma origem só. Mas mesmo que não se saibam identificar tais eventos, nós temos a certeza que tal mu-
dança começou por algum lado…

A nova organização

Os centros do futuro ou biótopos de cura, cada um com algumas centenas de participantes, apenas se 
farão valer se introduzidos numa rede internacional ativa, apoiada por, pelo menos, alguns milhares 
de pessoas. Esta rede é o contexto onde estes centros se desenvolvem como embriões de uma nova 
consciência. Os centros e esta mais ampla rede devem formar uma unidade, profundamente enraizada 
nessa consciência, com uma dinâmica troca de ideias e pessoas entre eles. Outros elementos desta rede 
incluirão grupos autónomos que publiquem e promovam o plano, que angariem os fundos necessários, 
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que treinem aqueles que queiram trabalhar dentro destes centros, que construam centros de seminário 
onde o espírito de uma nova era possa ser partilhado e experienciado, e muito mais.

A visão e energia gerais são mantidos por um círculo de líderes espirituais e visionários. Eles emergem 
de todos os níveis da sociedade, de todos os países e culturas, sendo assistidos por uma equipa de 
coordenação que gere todos os processos individuais e os movimentos existentes. Relativamente aos 
centros, os passos e estruturas necessários tornam-se evidentes à medida que o trabalho é desenvolvi-
do. Nesta etapa, incluem:

•	 Selecionar um grupo de líderes espirituais para o plano. Inicialmente será um grupo relativamente 
pequeno de indivíduos provenientes dos mais variados círculos. Este grupo tem a tarefa de criar o 
novo campo de consciência e de construir o modelo de atuação de toda a organização.

•	 Estabelecer uma editora, assim como um departamento de media e publicidade para difundir o 
conteúdo. O nosso plano positivo para o futuro deve ser dado a conhecer, de modo a suscitar entu-
siasmo nos corações necessários. Nesta época de resignação crescente e de falta de perspetiva, há 
uma especial urgência e prioridade na consecução desta tarefa.

•	 Criar uma fundação para atrair e distribuir os fundos necessários. Comparado com o investimento 
global em armamento – estimado em 1.77 triliões de euros em 2019, segundo o instituto de pesquisa 
para a paz localizado em Estocolmo “Sipri” -, a implementação do plano pode ser bem-sucedida 
com um investimento na ordem dos milhões de euros.

•	 Desenvolver um programa educativo. As ideias básicas – endereçar o trauma, inclusive através de 
uma nova cultura de amor e sexualidade; a alegria e a confiança que surge através dela; cooperação 
com humanos, natureza e espírito para construir centros enraizados nesta lógica; as variadas habi-
lidades práticas, técnicas e de resolução de problemas necessárias para a sua consecução – deve 
chegar às almas, mentes e mãos das pessoas. É uma questão de trabalhar a consciência a nível 
local, na teoria e na prática, em grupos de estudo e de trabalho, em conferências e seminários.

•	 Apoiar grupos de pesquisa especiais nas áreas ecológica e tecnológica para o desenho dos futuros 
centros. Em várias regiões do planeta, a sobrevivência material está em risco, pelo que necessita-
mos de mais pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e de um entendimento ecológico adequa-
do a toda e qualquer situação, tal como a tecnologia solar e processos de renaturalização em gran-
de escala desenvolvidos por Jürgen Kleinwächter.

Agradecemos a vossa atenção e esperamos pelo vosso feedback e pelas vossas perguntas! De momen-
to, o que é mais preciso é publicidade e apoio financeiro.

Em serviço de todos os seres vivos, e do futuro que todos desejamos ter!

Monika Alleweldt, Agosto de 2021

(Editado por Shaun Chamberlain e traduzido por Mário Miguel Fernandes)

Mais informações e contacto:

info@the-plan.earth / www.the-plan.earth
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