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MEU MAIOR DEFEITO
O catálogo de problemas pessoais.



UMVELHO POEMA
São João da Cruz (1542-1591)



Êxtase de alta contemplação



Entrei aonde não soube
e quedei-me não sabendo
toda a ciência transcendendo.

Entréme donde no supe:
y quedéme no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.



Eu não soube aonde entrava,
porém, quando ali me vi,
sem saber aonde estava,
grandes coisas entendi;
não direi o que senti,
que me quedei não sabendo,
toda a ciência transcendendo.

1. Yo no supe dónde estaba,
pero, cuando allí me vi,
sin saber dónde me estaba,
grandes cosas entendí;
no diré lo que sentí,
que me quedé no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.



De paz e de piedade
era a ciência perfeita,
em profunda soledade
Entendida, via reta;
era coisa tão secreta,
que fiquei como gemendo,
toda a ciência transcendendo.

2. De paz y de piedad
era la ciencia perfecta,
en profunda soledad
entendida, vía recta;
era cosa tan secreta,
que me quedé balbuciendo,
toda ciencia trascendiendo.



Estava tão embevecido,
tão absorto e alheado,
que se quedou meu sentido
de todo o sentir privado,
e o espírito dotado
de um entender não entendendo,
toda a ciência transcendendo.

3. Estaba tan embebido,
tan absorto y ajenado,
que se quedó mi sentido
de todo sentir privado,
y el espíritu dotado
de un entender no entendiendo.
toda ciencia trascendiendo.



O que ali chega deveras
de si mesmo desfalece;
quanto mais sabia primeiro
muito baixo lhe parece,
e Seu saber tanto cresce,
que se queda não sabendo,
toda a ciência transcendendo.

4. El que allí llega de vero
de sí mismo desfallece;
cuanto sabía primero
mucho bajo le parece,
y Su ciencia tanto crece,
que se queda no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.



Quanto mais alto se sobe,
tanto menos se entendia,
como a nuvem tenebrosa
que na noite esclarecia;
por isso quem a sabia
fica sempre não sabendo,
toda a ciência transcendendo.

5. Cuanto más alto se sube,
tanto menos se entendía,
que es la tenebrosa nube
que a la noche esclarecía:
por eso quien la sabía
queda siempre no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.



Este saber não sabendo
é de tão alto poder,
que os sábios discorrendo
jamais o podem vencer,
que não chega o seu saber
a não entender entendendo,
toda a ciência transcendendo.

6. Este saber no sabiendo
es de tan alto poder,
que los sabios arguyendo
jamás le pueden vencer;
que no llega su saber
a no entender entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.



E é de tão alta excelência
aquele sumo saber,
que não há arte ou ciência
que o possam apreender;
quem se soubera vencer
com um não saber sabendo,
irá sempre transcendendo.

7. Y es de tan alta excelencia
aqueste sumo saber,
que no hay facultad ni ciencia
que la puedan emprender;
quien se supiere vencer
con un no saber sabiendo,
irá siempre trascendiendo.



E se o quiserdes ouvir,
consiste esta suma ciência
em um subido sentir
da divinal essência;
é obra da sua clemência
fazer quedar não entendendo,
toda a ciência transcendendo.

8. Y, si lo queréis oír,
consiste esta suma ciencia
en un subido sentir
de la divinal esencia;
es obra de su clemencia
hacer quedar no entendiendo,
toda ciencia trascendiendo.
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AFINAL, QUAL O SEGREDO?



O CHARME DA MENTIRA

A força do FAKE
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E PARA VIRALIZAR O BEM?

Os filhos das trevas... Mais espertos que os filhos da luz



O SEGREDO ESTÁ NA INOVAÇÃO
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MINHA MAIOR QUALIDADE

Problema ou solução?
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