
PENSAMENTOS                      CARMINHA CORREA JECKO  1 

 

 

Carminha Corrêa Jecko 

 

 

Pensamentos 
Filosofia e Poesia 

 
 
 

                                      
                                     Vitória, ES, 2015 

Editora Central de Comunicação Corporativa  

 

 



PENSAMENTOS                      CARMINHA CORREA JECKO  2 

 

 

 

 

 

Para Yves Jean-Aimé Jecko 

(In memoriam) 

 

 

 

 

 

 

 



PENSAMENTOS                      CARMINHA CORREA JECKO  3 

 

 

Pensamentos nasceu no período de sete de maio a 25 de julho de 2014. 

Concluí o livro no mesmo dia em que se completavam nove meses da passagem de 

Yves, o companheiro de uma curta jornada de vida. Uma gestação foi necessária para 

o meu renascimento. 

Agradeço a Deus essa experência de amar, sofrer e viver, sabendo que o amanhã é 

sempre outro dia, porque a Luz está a brilhar. 

Aos amigos do Universo Divino, agradeço a Paz. 

A autora 
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Foi com satisfação que recebemos da querida amiga e ilustre autora o convite para 

proceder à apresentação desta obra literária. 

Desta feita, utilizando de toda a sua experiência de vida e sensibilidade, adquirida ao 

longo dos anos e também como jornalista, consultora e escritora, que Carminha 

Corrêa Jecko nos brinda com um passeio pelo campo dos contos, da filosofia e da 

poesia. 

O conhecimento geral da autora e a sua sempre disposição para o estudo de temas 

diversos que lhe chamam a atenção são expostos nos textos e poemas que integram 

este livro, obra simples e agradável, que reflete diretamente as suas características 

pessoais. 

Ver a naturalidade de sua escrita e a facilidade com a qual coloca as suas ideias torna 

a leitura desta peça um momento de raro prazer e satisfação. 

Temos certeza de que os leitores se encantarão com o conteúdo deste livro, que se 

soma a outros quatro por Carminha Corrêa Jecko já lançados. 

À autora, o nosso agradecimento pelo carinho da escolha de nosso nome para redigir 

estas singelas linhas. 

A você, leitor, os nossos votos de que possa tirar do texto o proveito necessário para 

uma leitura enriquecedora. 

 

Boa Leitura. 

 

Fernando Zardini Antonio 
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Vazio 

A dualidade na existência humana é a marca do homem no seu mundo terreno. 
Mesmo que o processo migratório seja visivelmente claro, muitos dos que estão 
sentados numa poltrana de conforto ignoram, por desconhecimento ou por temor, 
que os passos dados pelo ser humano nos quatro cantos do mundo são uma 
realidade. De um lado, temos uma sociedade cercada de conhecimentos tecnológicos 
e, ao mesmo tempo, temerária e doente, fechando-se nas doenças do tempo 
presente ou na solidão...vivendo o vazio interior e o exterior e temendo a morte. Do 
outro lado, está uma sociedade que vive no escuro da absoluta ignorância, 
escravizando a todos, ou caminhando na migração à procura de algo desconhecido, 
ou seja, vivendo a experiência do vazio sem começo e sem fim.                                              
 
Não que os processos de transformações sociais sejam algo de um tempo recente. O 
processo histórico das transformações independe de ser mais rápido do que a Luz, ou 
que caminhe pelas ondas médias ou curtas. As transformações fazem parte desse 
vazio real e do vazio sem limites do ser humano. Trata-se de uma eterna busca para 
preenchimentos dos vazios invisíveis ou imateriais do seu cotidiano. Nesses processos 
transformatórios, o homem vive em busca do exterior, sem se dar conta de que a 
transformação começa no seu interior, no conhecimento interno, para preencher o 
seu vazio próprio ou o vazio real de sua natureza.  
 
O grande vazio e o vazio real são inimigos do homem, mesmo que tenha a sua vida 
social plena de atividades, interesses, pensamentos, projetos ou propostas. Vazios 
que necessitam ser identificados e dominados, pela força do pensamento com o 
exercício da mente praticando o bem interior e exterior como forma de um prazer em 
dar e receber sem esperar a volta. Deixar a mente fluir no aqui e agora, permitindo ao 
espírito a liberdade sem amarras, livrando-se desse vazio sem limites.  
 
Permitindo-se a Liberdade. 
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Sentido 
 
Dormi pensando no legado dos grandes filósofos em discutir sobre o homem, de ser 
formado por corpo e mente, ou Espírito e Corpo, ou ainda matéria e espírito, e 
posteriormente outros pensadores, teosofistas, espiritualistas, materialistas, que 
passaram pelo assunto cada um com a sua maneira de enxergar o humano dentro de 
sua bolha chamada ' vida'. Quanta coisa se seguiu! 
 
O que faz a vida ter um sentido?  
 
O homem é matéria e pensamento, corpo e espírito, e como tal seria mais adequado 
viver. Ignora, recusa-se a aceitar, desconhece que somos um corpo que se desintegra 
com a falência da matéria e um espírito que sobrevive, quer seja pela sua passagem 
pelo ambiente em que vive ou para onde seguirá. Ao aqui passar, o homem pode 
manter viva a sua memória, por meio dos seus atos, ou até mesmo pelas suas 
omissões, ou pelas atitudes exageradas, cruéis e insensatas. Porque, ao ser dividido 
entre matéria e espírito, ele carrega a dualidade do Bem e do Mal. 
 
Somos um corpo pesado, formado de água, toxinas, purezas e impurezas, simples 
assim, ao meu ver. Mas temos a chance de ter um espírito leve, liberto, atencioso, 
gentil, amoroso, que saberá cuidar da matéria. O Espírito, aquele que se torna dificil 
de se entender como ser existencial, mas que está pronto para a liberdade e para a 
felicidade, dentro do contexto macro-social que nos induz às alegrias, tristezas, 
euforias, dores, sofrimentos e compreensões. Um Espírito capaz de nos dar força, 
sugerir caminhos, conduzir a atitudes coletivas de inteligência e tolerância, de nos 
provocar o mais terno dos sentimentos que o homem pode vivenciar e ao qual pode 
se entregar: o Amor.  
 
Então, podemos viver de corpo e Alma, sem medos, culpas...mas com Amor, esse que 
vai se dividir, multiplicar, em outros tantos sentimentos de elevação do Espírito. 
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Essência 
 
Na essência humana podemos ser iguais, pois as diferenças se fazem necessárias para 
o desenvolvimento do conhecimento (conheça-te a ti mesmo! disse Sócrates). Tudo 
podemos fazer para preservar ou para destruir, a nós, aos outros ou à natureza. Um 
perfil assim tem o homem, que por meio do conhecimento terá as condições básicas 
para a compreensão de suas necessidades e então mudar as suas atitudes. Depende 
do ser humano, do seu comportamemto e dos seus pensamentos, do que introjeta, 
introduz no seu interior, da linha do seu olhar, das palavras colocadas, do seu tom de 
falar, do seu andar, do seu abraçar. 
 
Às ações, vamos ter reações. Estar atento aos olhares, deixar os ouvidos ouvirem, 
manter a serenidade, a calma, são caminhos que podem levar à felicidade. Na sua 
essência, o homem é livre, e assim deverá permanecer em sociedade. Sabe que as 
relações sociais se fazem com a liberdade e o respeito no exercício de suas atividades 
necessárias a sua sobrevivência. O homem não é escravo do homem e nem de si 
mesmo. Na harmonia dos desejos e pensamentos para o coletivo, ele poderá 
encontrar a sua Paz e a sua felicidade, sabendo da importância de dividir e multiplicar 
esses sentimentos. 
 
O homem deve querer para o outro o mesmo que deseja para si. Uma qualidade que 
o leva ao crescimento humano do SER, de ser humano, de ser capaz de olhar, ouvir e 
falar o que é essencial. 
 
Uma questão simples, e de aprendizagem cotidiana e de práticas verdadeiras, pois a 
essência humana é "Uno". 
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Contemplação 
 
Para a natureza, pouco importa qual tipo de ser vivo habita o planeta, quando se trata 
de sobrevivência e de sua luta para enfrentar os desafios que surgem nos caminhos.   
Todos somos preparados para sobreviver nesse mundo, cada um à sua maneira,  com 
a 'inteligência' que possui e os conhecimentos de sua própria natureza como um ser 
vivo, ou dos adquiridos no curso do desenvolvimento da matéria e do espírito. 
Caminharmos em direção à estrela, mesmo sabendo o quão distante se encontra, é 
saber que lá podemos chegar. 
 
Sentada na escadaria de acesso a um pequeno cemitério, na também pequena vila de 
Entrages, na provence francesa, observei a luta de uma formiga para transportar o 
corpo morto de uma joaninha. Chama a minha atenção a rapidez no caminhar da 
formiga, e mais ainda a certeza de se livrar dos entraves surgidos no trajeto e a 
indiferença ao meu olhar curioso e atento para que nada pudesse atrapalhar a sua 
luta. Os degraus são largos, mas a altura nem é tanto, mesmo assim não impede que 
a amiga formiga caia, atracada a sua presa morta. Além do mais, a leveza de ambas na 
gravidade do ambiente ajuda para que tudo transcorra na mais perfeita ordem. 
 
Um galho aqui, outro ali, uma folha, à vezes uma pedrinha, outras um micro mato, 
tudo passa ao largo da formiga e de sua carga transportada, para onde não sei. Por 
vezes, a joaninha é deixada de lado, e a formiga, penso, estaria desistindo. Nada! A 
formiga corre daqui e dali, verificando o local que deverá atravessar e os obstáculos a 
serem transpostos. Retorna, atraca a sua carga morta nas garras e continua a 
caminhada. 
 
Quinze degraus vencidos, junto com os minúsculos (segundo o meu olhar) e grandes 
empecilhos no caminho. Nada atrapalha a formiga, determinada a chegar a algum 
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lugar que desconheço, levando os restos mortais de sua presa. A gigante vigilante, no 
caso eu, vai descendo as escadas à medida que a companheira formiga avança na sua 
empreitada, sem perder um lance dos desafios enfrentados corajosamente pelo ser 
andante e sua carga. 
 
Penso que a amiga vai agora encontrar a sua moradia e guardar a falecida joaninha 
por uma razão que desconheço. A formiga, que me parece uma fortaleza de 
músculos, decide subir, com a sua carga morta, claro, um muro repleto de pequenos 
nichos de plantas. Uma iniciativa audaciosa para um pequeno ser, pensava. Nas 
garras, o corpo da joaninha, e a formiga começa uma outra jornada, decidida, 
determinada a superar mais esse enorme desafio de um metro e meio de altura, que 
perfaz o muro de arrimo.  
 
Sobe e sobe, com a mesma rapidez. Nem imagino se tinha alguma estratégia para 
evitar cair e ou perder a sua carga. A brava formiga segue desvencilhando-se dos 
obstáculos, livra-se de um galho onde a joaninha fica agarrada, anda de um lado a 
outro sem perder as esperanças de alcançar o seu objetivo, qualquer que seja ele. De 
repente, uma queda, e ambas caem num dos nichos do muro. A guerreira formiga 
retorna à parede, sem a joaninha, anda daqui e dali, como que buscando reforço, 
uma ajuda, para retirar a sua carga do nicho. 
 
Observo atenta, pensando se poderia ajudar, interferir no processo dessa caminhada 
da amiga guerreira. Não resisto, recolho os restos mortais da joaninha com os meus 
dedos gigantescos, e deposito ao lado. Aguardo. Persistente e certa do seus 
propósitos, a formiga retorna e reencontra o seu objeto falido. De novo, atraca as 
suas garras e avança na caminhada, convicta de que precisa chegar ao seu destino. 
 
A uma certa altura, a brava formiga e sua carga caem novamente, dentro de outro 
nicho mais repleto de folhagens, e desaparecem de meu campo de visão. Aguardo 
que retornem. Nada! Penso que ela pode ter chegado, mesmo sem querer, a um 
ambiente propício à sua sobrevivência.   Ou simplesmente ter se adaptado à 
circunstância. Porque a vida dos seres é uma eterna busca de adaptação a sua vida 
real, porque assim é a natureza, formados por inteligência ou por aqueles que 
simplesmente agem por instinto de sobrevivência. 
 
 
Porque viver é enfrentar desafios, sabendo que o amanhã será sempre um outro dia, 
o sol, aquece e a lua brilha, o arco-iris colore o céu, o vento que sopra enverga e 
derruba, e tudo renasce como a vida. O espírito será acolhido.   
 
Para a natureza, pouco importa o tipo de ser que habita o planeta, pois todos 
teremos uma caminhada a cumprir plena de obstáculos, mas sempre na certeza de 
que a chegada será sagrada. 
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O Faraó 
 
O Faraó dorme indiferente ao que se passa em torno de si. Muitos, muitos milhões de 
anos se passaram, e o Faraó que veio das profundezas do mar permanece incólume, 
entre tapetes de diversos tons de verde, perto das nuvens. A face virada para o 
cosmo, ele ignora os planetas e as estrelas, porque os olhos cerrados impedem a luz. 
O nobre e ilustre líder de um povo vive na Paz e na harmonia entre as flores que 
brotam em estações diferentes e que renascem após cada inverno de neve e frio.    
 
Na cabeça, a coroa, outrora outorgada pelas divindades, símbolo máximo do seu 
poder, faz alongar a testa, enquanto o queixo estendido repousa firme, permitindo os 
lábios cerrados depois de suas últimas ordens. As mãos delicadas do Faraó, as 
mesmas que um dia carregaram o cetro dos pastores representando a ordem e poder, 
repousam sobre o peito como um cristão em momento de sua partida para o infinito. 
O Faraó, imortalizado pela natureza e esquecido pelo seu povo, vive sereno e 
tranquilo sob os olhares curiosos daqueles que o percebem e indiferente àqueles que 
nada veem.  
 
Das profundezas do mar o Faraó renasceu, e nas montanhas 'Dignas' de suas posses 
ele reina absoluto, pouco se importando quem sejam os seus súditos, mas certo de 
que ninguém irá sucedê-lo no seu reinado eterno e duradouro nessas montanhas 
sagradas de Digne-les-Bains. 
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Despojos das dores 
 
A felicidade está no fato de que podemos fazer o bem para nós e podemos 
proporcionar um conforto para outros. Acreditar e confiar que somos capazes de 
vencer os desafios, encontrar atalhos ou rotas mais curtas para chegarmos à Paz e à 
calma que tanto espera o espírito. Todos os dias temos à frente obstáculos a serem 
superados e surpresas que nos apresenta a vida na passagem por esse mundo, onde 
os sábios conseguem vencer os sofrimentos, não se deixando abater pelos mesmos. 
Uma doença, a ingratidão, uma injustiça, a decepção, a dor física ou a dor da traição 
passarão, se mantivermos a calma, esperando que cada dia seja vencido com 
dignidade e coragem, porque outros dias virão e outros sentimentos surgirão. 
 
Para que serve agasalhar a tristeza, quando sabemos que ela é, diante de um espírito 
sábio, passageira? A felicidade, a alegria, enobrecem uma alma e ajudam a superar as 
dores e as decepções.  O manto do conhecimento reúne o nosso aprendizado sobre o 
espírito e a matéria que, cruzados, poderão ser peneirados e separados como o joio 
do trigo, como se separa o bem do mal, ou a verdade da mentira. O espírito carrega a 
história da inteligência, enquanto a matéria sofre com as descargas diárias da 
insegurança, do medo, das dores, impedindo a passagem da Luz do conhecimento.   
Enquanto o espírito prefere viver na Luz, na paz, no berço da felicidade, a matéria vive 
o esplendor da vida, livrando-se dos despojos das dores. 
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A alma repousa quieta, na paz, ciente de que de nada precisamos além de controlar a 
mente, permitindo que ela divague na estrada da luz, eliminando os dissabores 
oferecidos gratuitamente pelas tristezas geradas pelo vazio interior e exterior.  
A tristeza nos impede de discernir as coisas, os fatos, e anula os momentos que 
poderiam ser melhor vividos, pois a felicidade contagia o espírito. 
 
Deixemos que o destino cuide da história, enquanto o espírito nos conduz para o ócio 
inteligente do pensamento livre e sem recalques. 

  

 
 

 
Xangô  
 
Primeiro o vazio que aos poucos foi se compondo com os artífices da natureza, as 
cores, a diversidade bruta da pedra, a sutileza das madeiras e as sementes das 
árvores, das frutas, doce, ácida, nasce a água e mais uma vez nascem as sementes 
que darão continuidade às espécies. Tudo foi pensado, planejado, para que os seres 
vivos pudessem se manter na perpetuidade, chegando, partindo e retornando.  
 
O Eterno existe, porque a vida é eterna. 
 
Em meio a tantos componentes da natureza, existem aqueles que se destacam pela 
persistência de sua força bruta e qualidades de fortaleza. Xangô, meu pai, deixe essa 
pedreira aí, pois ela tem o brilho da vida e a coragem que nos fortalece com as suas 
formas e sentidos que nos levam à imaginação. Xangô, meu pai, deixe essa pedreira aí 
porque ela nos faz sentir o seu calor, aquece as nossas Almas e eleva o pensamento 
ao Criador. Com o poder da Justiça e a sabedoria de um sábio, vamos mantendo o 
equilíbrio necessário para chegar a Ele. 
Kao-kabecile!    
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O leito da vida 
 
Corre no homem o sentimento da preservação de sua própria espécie, e muitas vezes 
ele caminha levando legiões de humanos em torno de uma batalha que ao final 
pertence a uma única pessoa: a ele mesmo. Ao longo de sua existência, o homem 
busca o leito da eternidade, como se pudesse encontrá-lo nas esquinas por onde 
passa e nele repousar o corpo fatigado e a mente perturbada. O destino a cada um 
pertence, e as grandes Almas saberão distinguir o leve do pesado, e oferecerão um 
sorriso em lugar de lábios cerrados.  
 
Sob o comando de uma Alma leve e tranquila, nas legiões de humanos podemos 
reconhecer o momento exato de repousar o corpo e a mente no leito da vida. Com a 
natureza regando de águas límpidas e claras, aquecendo a pele com os raios de sol e 
refrescando o dorso na neve, permitindo que o infinito céu azul resplandeça na íris 
dos seus olhos, acalmando coração e mente. O pensamento se libera da torturante 
batalha interior entre o seu ego e o que não lhe pertence, porque alheio é o destino 
de cada um. 
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Sob o leito da vida, poucos percebem que os atos são individuais e as atitudes 
refletem no coletivo das legiões de humanos. Uma Alma grande e segura saberá 
tratar as inquietudes cotidianas e adversas com a mesma natureza de um rio que 
corre pelas montanhas e se lança de encontro ao mar. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eu queria ser 
 
 
Nas montanhas eu passei, 
Vi cabras, pássaros e flores. 
O sol insistia em queimar a pele  
Mas permitia que a luz brilhasse  
No infinito, clareando os meus olhos  
Deixando a beleza da natureza  
Invadir o meu espírito. 
 
Quantas perguntas a fazer e  
Nenhuma resposta a oferecer! 
Por que essa beleza das montanhas, 
Amplas e atrevidas nos tocam 
E nos alegram?   
 
Eu queria ser aquele pássaro… 
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Não, aquele rochedo em forma de serpente 
Ou aquela cascata que jorra uma água limpa e transparente.  
Eu queria ser uma flor do campo qualquer: 
Branca, amarela, rosa, azul...hum, sei lá. 
 
Eu queria ser uma abelha-rainha,  
Um mosquito atrevido, 
Uma mosca barulhenta, um esquilo saltitante. 
Se Deus permitisse, eu queria ser qualquer coisa 
Do universo da natureza brilhante, esverdeada, 
Azulada, esbranquiçada, aguada, molhada. 
 
Ou simplesmente ser a Lua, ou uma estrela insinuante, 
Lá no alto instalada, linda, leve e solta, 
Iluminando os pensamentos dos seres humanos. 
Oh, vida! Que sorte eu teria! 

 
 
 

 
 
 
 
Filhos iguais 
 
 
Negro que lhe quero negro,  
Branco que lhe quero branco, 
Negro que lhe quero branco, 
Branco que lhe quero negro. 
 
Na forma e no sangue iguais, 
Branco que lhe quero negro, 
Negro que lhe quero branco, 
Irmãos, filhos iguais. 
 
Na bola, na disputa, jogadas iguais 
Sem dor, nem diferenças,  
Sem racismo somos iguais, no 
Branco que brilha em branco, 
Negro que ilumina em negro. 
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Na forma, no sangue, somos todos filhos iguais. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Café com amor 
 
 
Bom dia, bonjour, 
Mon amour, meu amor, 
Que a Luz do Divino dia 
Seja eterna como eterna é a vida. 
Que a Luz desse ambiente  
Ilumine corações e pensamentos 
Lançando para longe 
A tristeza e a melancolia. 
 
Beba um café, saúde o amor, 
Pois que ele será eterno, 
Sempre forte e palpitante, 
Leve e espumante. 
 
Beba um café e celebre 
O dia de hoje, o dia de agora. 
Diga para si: eu sou feliz, 
Eu me amo,  
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Eu amo a vida Divina como ela é. 
 
Beba um café, com Amor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vitória, ES, setembro 2015. 
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Carminha Corrêa Jecko 
 
 

Nasceu em Vila Velha, ES, é jornalista, formada pela Universidade Federal do 
Espírito Santo, UFES, e escritora. 
 
Outras atividades profissionais: relações públicas, consultora e assessora para 
assuntos de relações institucionais e internacionais, especialista em 
treinamento de comunicação empresarial e pública, gestão de crises, e 
eventos empresariais e públicos. 
 
Em 2006 publicou o livro VIVER/VIVRE em edição bilíngue português e 
francês; e em 2012 os livros MENSAGENS PARA A VIDA, O CANTO DA LUZ e O 
DESPERTAR DOS SENTIDOS, este último também em edição bilíngue 
português e francês. 
 
 

 
 
Obrigada pela leitura. 
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