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Nossa homenagem

Pela sua importância no cenário nacional e internacional, assim como parceria no Colégio Internacional dos Terapeutas
– CIT, do qual faço parte, pelo incentivo e colaboração com a Revista Transdisciplinar, fazemos esta homenagem a
Dulce Magalhães, colocando na capa um mandala por ela oferecida para a Revista, publicando um dos seus artigos e a
homenagem de alguns dos seus amigos mais próximos que ainda sentem o impacto de sua passagem para outros
planos, deixando a Terra em 06 de fevereiro de 2017. Celeste Carneiro

Dulce Magalhães

Fonte: Divulgação

Jairo Salles*1
Tive a graça de conhecer Dulce Magalhães
por volta de 2002, quando fazíamos a Formação
da UNIPAZ – Universidade Internacional da Paz
em Florianópolis-SC e a partir dai tive a honra e o
privilégio de tecer uma profunda amizade e ter
minha vida impactada profundamente pela
presença de uma amiga, irmã e mestra querida.
Vi diante dos meus olhos as transformações
por quais Dulce passou à medida que mergulhava
em investigações, aventuras e vivências a que se
permitia e aprendi a cada encontro, conversas e
risos. Vivencei sua presença, leveza e
atrevimento, a vi viver isto sem medidas, vivendo
o que professava, desdobrando-se em uma bela
e viva mandala de mudanças e realizações,
tomando o mundo por sua casa, a humanidade
por sua família, a gentileza por sua religião e a
paz por seu propósito de vida.
Dulce me fez crer, me mostrou um campo
ilimitado de possibilidades, tantas vezes ao refletir

meus pensamentos me mostrou aquilo que eu
não tinha ou não me permitia condições para
enxergar, me conduziu a lugares meus que me
assustavam e me empoderou para seguir passos
por mim mesmo com ousadia e coragem.
A vida me presenteou ainda com a
oportunidade
de
mergulhar
em
seus
pensamentos através de suas palestras,
seminários e livros, trabalhando a seu lado e
acompanhando de perto suas inspirações e
processos criativos.
Dulce era intuitiva, permeável aos sinais que
seu coração indicava, com sua presença forte,
bela e generosa era capaz de criar um campo
efetivamente transformador para quem tivesse a
oportunidade de encontrá-la, ao encantar-se com
seu riso fácil e ao ouvir suas ideias além deste
tempo e espaço.
Ela se foi no início deste ano de 2017, e
escrevo este texto vivendo ainda tudo o que sua
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passagem significa para mim, uma imensa
saudade... e ao mesmo tempo sinto-a como que
diluída na existência nos deixando um ressoar de
beleza e atrevimento, de força e poder, amor e
gentileza para quem quer que faça contato com
suas palavras através do valioso legado que nos
deixou com sua obra.
Dulce nos convidava a todo momento à viver
nossa própria jornada alinhada com a ousadia de
colocar em dúvida todas as nossas certezas, a
não brigar com o inevitável e a um assentimento
pacífico que nos conduz ao autoconhecimento, a
autorresponsabilidade por nossas escolhas e a
renovação de nossa autoestima. Através da
aceitação da vida como ela é, podemos alterar
nosso olhar sobre o mundo e enxergar mais além,
olhando para a realidade a partir de nossos
resultados e não por nossas interpretações ou
das crenças que nos foram repassadas. E desta
forma poderemos compreender onde a mudança
realmente se faz necessária no ponto da jornada
em que nos encontramos e a criar uma alquimia
libertadora que irá efetivamente nos levar a uma
nova forma de ser e estar no mundo.
Dulce era e é uma força viva da natureza, nos
deixou marcas de uma trajetória única e entre
todas as coisas, sua capacidade incrível de
aglutinar pessoas e sensibilizá-las na causa da
Paz. Quem viveu ao lado dela sentindo sua
energia, emoção e comprometimento ao mobilizar
grupos em eventos como as III edições do

Festival Mundial da Paz, e em 2016 no Fórum
Mundial da Paz em Florianópolis sabe o quanto
os resultados alcançados são transformadores
nas vidas das pessoas que tiveram a
oportunidade de participar e tecer juntos estes
movimentos.
Cada ato, ação, palavra abraço, olhar e a
presença de Dulce nos convidava simplesmente a
nos tornarmos quem somos e a nos surpreender
a nos mesmos escolhendo a vida e o mundo que
desejamos habitar agora e a descobrir que tudo é
possível.
À Dulce Magalhães, Anam Cara (amiga da alma)
Gratidão e Amor Infinitos,
Jairo Salles
Florianópolis, Fevereiro de 2017

_______________
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Adaptado do livro: “Atreva-se! Torne-se quem você
é!” de Dulce Magalhães – organizado por Jairo Salles.
Obra que será lançada este ano pelo Instituto Dulce
Magalhães, entidade que levará adiante seu legado
promovendo a cultura de paz, direitos humanos,
inclusão social e o empoderamento de mulheres.
O Instituto através de diversas ações e atividades
seguirá compartilhando o pensamento e a sabedoria de
Dulce Magalhães que inspirou e segue inspirando
tantas pessoas a transformarem suas vidas.

Arco-íris – união da Terra com o Céu

Fonte: Fotografia de Celeste Carneiro
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