
Escrever sobre Amar, do meu jeito… 

Hoje resolvi escrever sobre amar, por considerar que AMAR é a única forma de vida, de 

manter a vida e de resolver por bem a vida. 

Amar não é prisão , não é apego, não é concordar, não é discordar, não impõe, não explora, 

não critica, não julga, amar é só amar, é algo que desperta na essência da alma humana, ou 

outro. 

Entendo por vida/amor, tudo o que nos rodeia,  e que é bom. 

Amar não conhece credo, género, idade, religião, cor, porque amar é mais do que isso, e 

também tudo isso. 

Amar é a única forma de transmitir ao universo, que estamos de si bem perto. 

Posso amar quem a minha essência desejar, porque o que exalta da alma, vai para além do 

que vemos, e que nada tem a ver  com o que vemos , mas que todos julgam. 

Ninguém pode contrariar  o que aqui está escrito,  e quem contrariar, não sabe o que é amar. 

Amar é sentir próximo quem está longe, amar é deixar cair uma lágrima de alegria, amar é 

sorrir sem saber o motivo, a amar é olhar o universo, e sentir-se parte dele, amar é tão grande, 

tão bom que é inexplicável. 

Só quem conhece este estado é que pode compreender.  O que vai para além disto, tem a ver 

com imposições mortais. 

 AMAR é imortal, intemporal é simplesmente tudo que vemos em nosso redor e que podemos 

abraçar, tocar, silenciar, falar com ou sem  o olhar, ou apenas nada dizer porque amar entende 

sem dizer. 

Não tenho nenhuma religião especifica, dessas que os homens inventaram, por considerar que 

tudo que tem a mão do Homem não é genuíno mas sim tendencioso, logo a minha “religião” é 

o Amor, esse que sofre  uma grande crise de identidade. 

Quero lá saber se ninguém me vai entender… 

Esta forma de Amar , é a mais antiga, e única, é dela que está formado o cosmos, partículas de 

amor ao nosso redor, inalamos todos os dias, mas esquecemos e/ou não sabemos, o que é, 

porque a essência é amor. 

Eu não conheço outra forma de vida, retribuirei a quem estiver na mesma frequência, afinal 

nem todos estamos no mesmo patamar evolutivo, e eu tenho muito a aprender sobre tudo 

isto, porque nada vem nos livros, esses que são escritos pelos homens, os tais tendenciosos. 

Cada dia aprendo sempre um pouco mais sobre este amar, e de  como devo conviver com ele, 

mas para isso, preciso de me refugiar do barulho ensurdecedor que está ao meu redor. 

O vida renasce todos os ias, mas a essência não nasce a essência sempre foi, apenas passa de 

um estado para outro. 



 

A todos uma boa Páscoa, essa, que para mim é amor 

Seja aqui ou no Equador, no Paquistão ou no Islão,  

Ainda que vivida por todos de forma diferente 

A Páscoa é o renascer para o verdadeiro viver 

O que nela se pratica, deveria ser “AD AETERNUM” 

Não importa se no céu ou no inferno 

Afinal é tudo cosmos com separadores humanos 

Para dividir ideias e ideias de pessoas pseudorreais… 

 

Albertina Correia 
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