
"Algo invisible" ha conseguido parar la humanidad. 

 

La naturaleza ha hablado, EL AIRE, LOS DELFINES, LOS PAISAJES, LAS 

BALLENAS, LOS CIERVOS,  

LOS PERROS, LOS ÁRBOLES, LOS PÁJAROS, LA LLUVIA, LAS MONTAÑAS, 

LOS INDÍGENAS,  LOS MARES, LA PRIMAVERA, LAS PERSONAS HUMILDES, 

EL SISTEMA INMUNITARIO, LAS ABEJAS. 

 

En el árbol de la vida, las pandemias, la contaminación del aire, el agua y la tierra, la 

codicia humana,  

la globalización, la perdida de la biodiversidad, la extinción de especies y la crisis 

climática son el tronco y las ramas.  

Las raíces son la educación que hemos recibido en los últimos siglos.  

La caótica situación de la humanidad actual, muestra claramente, que nuestro sistema 

actual de educación  

ha fallado en su meta de orientarnos en la vida, de darnos felicidad. 

Sin la ecología y la espiritualidad presentes en nuestras familias, escuelas y 

universidades la ignorancia y la violencia están servidas. 

Estamos obligados a repensar radicalmente nuestros modelos de conocimiento y nuestro 

lugar en el mundo  

 

Ahora la humanidad tiene una oportunidad para despertar a un nivel más alto de 

conciencia si es que puede ir más allá del miedo. 

En nuestro mundo interior podemos encontrar todas las respuestas. Podemos crear 

resiliencia con la meditación, el yoga o las practicas espirituales. 

En el mundo exterior seremos capaces de encontrar las soluciones y de crear resiliencia 

con el activismo comunitario. 

Pero no debemos caer en el engaño con el que hemos vivido hasta ahora. La conciencia 

de tu estado interior es más importante que lo que pase en el exterior. 

Lo que nos reserva el futuro depende de nuestro estado de conciencia de ahora. 

 

Cada evento, situación es una conspiración del universo. Fluye en tu conciencia y amor 

universal. 

 

"Una cosa invisible" ha conseguir aturar la humanitat. 

 

La naturalesa ha xerrat, L'AIRE, ELS DOFINS, ELS PAISATGES, LES BALENES, 

ELS CÉRVOLS, ELS CANS, ELS ARBRES, ELS OCELLS, LA PLUJA, LES 

MUNTANYES, ELS INDÍGENES, LES MARS, LA PRIMAVERA, LES PERSONES 

HUMILS, EL SISTEMA IMMUNITARI, LES ABELLES. 

 

En l'arbre de la vida, les pandèmies, la contaminació de l'aire, l'aigua i la terra, la 

cobdícia humana, la globalització, la perduda de la biodiversitat, l'extinció d'espècies i 

la crisi climàtica són el tronc i les branques.  

Les arrels són l'educació que hem rebut en els últims segles.  

La caòtica situació de la humanitat actual, mostra clarament, que el nostre sistema 

actual d'educació ha fallat en la seva meta d'orientar-nos en la vida, de donar-nos 

felicitat. 

Sense l'ecologia i l'espiritualitat presents en les nostres famílies, escoles i universitats la 



ignorància i la violència estan servides. 

Estam obligats a repensar radicalment els nostres models de coneixement i el nostre lloc 

en el món  

 

Ara la humanitat té una oportunitat per a despertar a un nivell més alt de consciència si 

és que pot anar més enllà de la por. 

En el nostre món interior podem trobar totes les respostes. Podem crear resiliència amb 

la meditació, el ioga o les pràctiques espirituals. 

En el món exterior serem capaços de trobar les solucions i de crear resiliència amb 

l'activisme comunitari. 

Però no hem de caure en l'engany amb el qual hem viscut fins ara. La consciencia del 

teu estat interior és més important que el que passi en l'exterior. 

El que ens reserva el futur depèn del nostre estat de consciència d'ara. 

 

Cada esdeveniment, situació és una conspiració de l'univers. Flueix en la teva 

consciència i amor universal. 

 

 

   


