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Cordel baseado no livro “RUMO À CONSCIÊNCIA CÓSMICA”, de
Huberto Rodhen
1
Todo ser humano precisa fazer
Sua jornada ascensional
Pois a diferença entre Ego e Eu
Não é de espécie, mas de grau
É este o caminho estreito
É nossa jornada espiritual
2
O Homem-ego ainda está
No estágio potencial
Pode evoluir ou não
Para a plenitude espiritual
Por isso deve vigiar
Seu caminho individual
3
“Conhece-te a ti mesmo”
Busque a paz e tranquilidade
Em seu Centro Divino
Onde há serenidade
Mesmo estando em situação
Onde só há adversidade

4
Enquanto o Homem vive
Na superfície de seu Ser
Num círculo vicioso
Ele irá permanecer
Procurando fora de si
Algo que lhe dê prazer
5
Mas como não é prazer real
Mas apenas prazer exterior
Ao satisfazer um desejo
Outro desejo vai se sobrepor
E nesta roda de desejos
O Homem se perde de seu interior
6
Por isso é importante
Ter momentos de interiorização
E este encontro com o Centro Divino
Pode acontecer na oração
Ou outras práticas meditativas
Qualquer que seja a religião

7
Respeitar a unidade na diversidade
É encontrar a harmonia
Pois unidade sem diversidade
Seria apenas monotonia
Diversidade sem unidade
Ao caos nos conduziria
8
Nosso único objetivo deve ser
Uma clara consciência gerar
E assim o “reino do céu”
Dentro de si mesmo encontrar
Para que nas atitudes possamos
A Essência Divina manifestar
9
É nesta vida na Terra
Que é precisamos nos desenvolver
Pois é esse desenvolvimento
Que levaremos ao morrer
A morte em si não nos torna perfeitos
Isso é importante compreender

10
O Homem não é seu corpo, ele é Luz
Compreender isso é libertador
Por isso orar é uma abertura
Da alma ao Ser Superior
Assim nos ensina Huberto Rohden Filósofo, conferencista e escritor

“A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do
espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do
povo brasileiro. É esta, pois, uma poesia de confraternização
social que alcança uma grande área de sensibilidade.”
— Carlos Drummond de Andrade

O cordel é um gênero literário escrito na forma rimada e
impresso em folhetos. É uma manifestação cultural típica do
nordeste, hoje presente em várias regiões do Brasil. Seu nome
tem origem na forma como os folhetos eram expostos
tradicionalmente nas feiras livres, pendurados em barbantes.

Em 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural
imaterial do Brasil.

