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Pesquisadores mais pessimistas preveem o plausível aniquilamento
da vida vegetal, animal e humana como decorrência dos
descomunais estragos causados pelas indústrias, comércios e
escambos modernos. Será possível tal aniquilamento em face das
atuais agressões à natureza? Sem dúvida, pois estamos
dilacerando, não a natureza, mas a nós mesmos e arcaremos as
consequências pelos nossos crimes contra o meio ambiente. Chico
comentou certa vez que “aqueles que acreditarem na preservação
da natureza acima de seus próprios interesses auxiliarão na defesa
do mundo natural, da vida simples na Terra, que poderia ser uma
vida de muito mais saúde e de muito mais tranquilidade se
respeitássemos coletivamente todos os dons da natureza. Mas, se
continuarmos agredindo-a demasiadamente, pagaremos o preço,
porque depois voltaremos em novas gerações, plantando árvores,
acalentando sementes, modificando o curso dos rios, despoluindo
as águas, drenando os pântanos e criando filtros que nos libertem
da poluição. O problema será sempre do homem. Teremos que
refazer tudo, porque estamos agindo contra nós mesmos.” (1)
Uma sociedade que destrói o meio ambiente é uma sociedade
insana. Não é possível esperar a chegada de uma “Nova Era”
algemados na inércia da indiferença à natureza. Sem os devidos
valores morais, muitos retornaremos a esse mundo pelas vias da
reencarnação difícil. Se ainda almejarmos encontrar aqui estoques
razoáveis de água potável, atmosfera límpida, campos produtivos,
lixos reciclados e um clima estável – sem os açoites oriundos da
combustão crescente de petróleo, gás e carvão que ultrajam o
efeito estufa – é urgente atuar já, sem demora.

Como se não bastasse, a Agência Internacional de Pesquisas sobre
o Câncer (IARC), vinculada à Organização Mundial da Saúde
(OMS), divulgou recentemente a classificação da poluição do ar
exterior como cancerígena. Não precisamos ser especialistas para
sabermos que poluição causa câncer. Dizem o que já sabíamos de
sobejo, ou seja, a exposição à poluição do ar provoca câncer de
pulmão. Mas sabemos que não somente o ar está contaminado,
mas a água “potável” da mesma forma está infectada, os alimentos
estão intoxicados.
É gravíssima a atual poluição atmosférica, em face das substancias
insalubres lançadas pelas chaminés das fábricas, quais bocas de
dragões, expelindo substâncias danosas em forma de detritos,
pelos motores de veículos automotivos a se multiplicarem
delirantemente e imobilizando as cidades , pelos agrotóxicos
empregados nos campos, pela queima de combustíveis fósseis,
pelas usinas atômicas. Em verdade, por onde o homem passa fica
os sinais maléficos da sua marcha, em forma de poluição,
esterilidade, desmoronamento e extinção.
Sobre a poluição atmosférica seria interessante pressionar os
governantes pela adoção de leis severas para preservação
ambiental, a fim de que os transgressores sejam penitenciados
exemplarmente. É preciso conscientizar os consumidores a lutar
pela sustentabilidade ambiental, isto é, mudar seus hábitos e
necessidades de compra pensando na sobrevivência ambiental das
futuras gerações. É importante modificar o sistema de consumo
tornando-nos compradores mais cônscios que elegem de forma
consciente o que consumir, coagindo o comércio a vender produtos
ecologicamente adequados. Dia virá em que todos os produtos
serão ecologicamente corretos e a economia despoluída, porque
será exercida sob os princípios do respeito ao habitat ambiental.
A Natureza é sempre o livro divino, “onde as mãos de Deus
escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a
escola de progresso espiritual do homem, evolvendo
constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos.”
(2) As manifestações de vida nos vários reinos da Natureza,
abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo Divino, em
escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra “em
todos os reinos da Natureza palpita a vibração de Deus, como o
Verbo Divino da Criação Infinita, e, no quadro sem-fim do trabalho
da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos,
catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida
imortal.”(3) O meio ambiente influi no espírito e “muitas vezes
constitui a prova expiatória; com poderosas influências sobre a

personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido
coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando
as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona
de influenciação.” (4)
Há muitos tipos de poluentes que intoxicam a psicosfera terrena
que efetivamente causa todos os tipos de cânceres. Um delas é a
poluição mental onde o homem produz terrível poluição psíquica,
deletéria quão incontrolável em face do cultivo de deploráveis
modos em que insiste e se regozija, obviamente isso interfere na
ecologia psicosférica da terra, empeçonhando de dentro para fora e
desconjuntando de fora para dentro.
Hoje, à luz da ciência médica, pode-se afirmar que o fator
predominante da origem do câncer é, sem dúvida, o comportamento
humano: tabagismo, abuso de álcool, maus hábitos alimentares e
de higiene, obesidade e sedentarismo, poluição de todas as
espécies os quais são responsáveis por quatro, em cada cinco
casos de câncer e por 70% do total de mortes. Os cânceres por
herança genética pura, ou seja, que não dependem de fatores
comportamentais e ambientais, são menos de 5% do total. A
experiência corrobora que o câncer é uma enfermidade do
indivíduo, potencialmente, “cármica”. Estamos submetidos a um
mecanismo de causa e efeito que nos premia com a saúde ou
corrige com a doença, de acordo com nossas ações. “O corpo físico
reflete o corpo espiritual que, por sua vez, reflete o corpo mental,
detentor da forma”. (5)
Obviamente, não precisamos insistir na busca de vidas passadas
para justificar o câncer: É óbvio que grande incidência de câncer no
pulmão, ocorrem em pessoas que fumam na atual encarnação.
Muitas formas de cânceres têm sua gênese no comportamento
moral insano atual, nas atitudes mentais agressivas, nas
postulações emocionais enfermiças. “O mau-humor é fator
cancerígeno que ora ataca uma larga faixa da sociedade estúrdia.”
(6) O ódio, o rancor, a mágoa, a ira são tóxicos fulminantes no
oxigênio da saúde mental e física, consomem a energia vital e
abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação de
doenças. São “agentes poluidores e responsáveis por distúrbios
emocionais de grande porte, são eles os geradores de perturbações
dos aparelhos respiratório, digestivo, circulatório. Responsáveis por
cânceres físicos, são as matrizes das desordens mentais e sociais
que abalam a vida” (7)
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