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Mensagem de Natal – ATQ 2019 

Rolando Toro Araneda 

Todos somos Um. A  força que nos conduz 
é a mesma que acende o sol, que anima os mares 
e faz florescer as cerejeiras. 
A força que nos move é a mesma que estremece as 
sementes, com sua mensagem imemorial de vida. 
A dança gera o destino sob as mesmas leis que 
vinculam a flor à brisa. 
Sob o girassol de harmonia somos todos Um. 

Caros colegas, amigos de muitas vivências; 

Estamos vivendo momentos de grandes transformações. Trocando ideias com a Neivinha 

iniciamos a reflexão com as questões: Onde estamos, Quem somos, de Onde viemos e para Onde 

vamos? Por fim o Natal em si. 

Onde estamos? 

Olhando o céu em contemplação percebemos um universo, dentre múltiplos outros onde 

estamos no planeta azul, Gaya, simples pontinho visto do cosmo, que nos foi designado para 

aprender e evoluir. Um planeta maravilhoso de natureza pujante, onde os reinos, mineral, 

vegetal animal e humano se entrelaçam e influenciam. 

Que princípios regem esse maravilhoso universo? Movimento e evolução! Tudo está em 

constante movimento e tudo evolui. Que fantástica sabedoria construir tal complexidade sobre 

dois princípios apenas! 

O que contém esse universo? Energia sob diversas formas e informação. Tudo é energia 

vibratória composta de ondas e partículas e informação. Matéria é energia de alta densidade.  

Quem somos? 

Observamos que o genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está 

codificada em seu DNA (ácido desoxirribonucleico), composto orgânico de genes, contendo uma 

região codificante (exons) e outra região não codificante, conhecida como íntrons.  

O DNA contém em suas moléculas as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e 

funcionamento de todos os seres vivos, transmitindo suas características hereditárias. 

Somente de 2,5 a 10% do nosso DNA é codificado (Exons).  O restante, os Íntrons serão 

codificados ao longo de nossa evolução, condicionado pelo nosso ambiente onde vivemos e nos 

relacionamos.  

Nossa variadíssima gama de pensamentos e emoções, que traduz o grau de evolução geral da 

Humanidade, forma a denominada psicosfera, aura ambiental de boa qualidade, quando 

composta por forças espirituais purificadas, ou de má qualidade, no caso contrário. A psicosfera 

interage com a atmosfera e quando os pensamentos são negativos e eivados de crueldade e 

violência geram desequilíbrios na atmosfera em forma de fenômenos climáticos como 

tempestades, furações, tsunamis etc. 

As pesquisas cognitivas em curso identificam um universo de conhecimento novo a ser 

descoberto da dimensão do nosso universo físico!  Portanto muito falta para sabermos quem 

somos!  
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De onde viemos? 

No processo contínuo evolutivo viemos de outros estágios mais elementares, quando 

habitávamos outros planetas e galgamos a oportunidade de subir mais um degrau de nossa 

evolução no planeta azul. 

Para onde vamos? 

Nosso destino é definido por nossa empatia com o outrem, por nossa humildade, simplicidade 

e paciência, enfim depende do nível de evolução que alcançamos ao longo de nossa vivência, 

onde o amor é a energia mais poderosa. 

O Natal em si 

O Natal é oportunidade de confraternização, de afeto, de gratidão a todos que nos apoiaram em 

nossa vida profissional e familiar e de alimentar nossa psicosfera com vibrações positivas, 

agradecendo ao Criador, à Inteligência Suprema, a oportunidade para nossa evolução no planeta 

azul.  

É momento de recordarmos quando calculávamos nossa posição no mar, medindo a altura das 

estrelas, a Sirius, a mais brilhante, a constelação de Orion, com suas estrelas, Betelgeuse e Rigel, 

sua nebulosa onde nascem as estrelas e seu cinturão identificado pelas estrelas denominadas 

de três Marias, referência para o alinhamento das pirâmides do Egito. E ainda o Cruzeiro do Sul, 

a mais conhecida nossa entre as 84 constelações existentes, figurando em nossa bandeira no 

círculo azul, em posição central. 

É quando a saudade era curtida olhando a espuma da esteira de nossos barcos, e com o mar, 

um dos nossos mestres mais proeminentes, com quem aprendemos a ser humildes, previdentes, 

flexíveis, ágeis para adaptar-nos às mudanças, simples e buscadores de capacitação contínua. 

É momento de agradecermos o amor, o carinho e o afeto daquela companheira que sempre 

esteve junto, mesmo nas nossas ausências prolongadas, cuidando de nossos filhos, enfrentando 

com ternura as borrascas do dia a dia, com entusiasmo e competência.  

É ainda a chance de agradecermos a nossos filhos que formamos com muito amor e dedicação, 

e a nossos netos, que terão a capacidade de construir um novo mundo.  

Queridos amigos de todos os tempos, amigos para sempre, obrigado por existirem, obrigado 

por essa amizade de valor intangível. 

Feliz natal e um Ano Novo pleno de realizações. 

 

  Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2019. 

 

Gustavo Benttenmuller 
     Presidente da ATQ 
 


