À
Taleflick
Prezados senhores,
Envio para a sua apreciação sinopse da obra: "O Yogue, o Monge e o Xamã". Tratase de uma literatura de ficção, abordando a temática da espiritualidade em conjunto ao
romance e a aventura, atingindo todas as faixas etárias.
Esta obra narra a vida de um garoto (Tuppak) de 16 anos criado por um xamã no
México, o qual se torna órfão e é levado para um orfanato/mosteiro. Após dois anos,
justamente quando está prestes a se tornar monge, é forçado a pular do alto de uma torre
para não sofrer abusos sexuais por um padre (padre Rufino). A torre se localiza
adentrando o oceano, e ao cair nas águas, é levado por uma forte corrente para mar aberto.
Depois de várias horas vagando por gélidas águas em meio a escuridão e já pensando que
iria morrer, segue a direção do vôo e do canto de uma enorme águia, pois sabia que aquilo
era um sinal, o qual o guiou até o cadáver de uma imensa baleia boiando sobre a maré.
Dois dias se passam, e a sede é imensa, e já quase desistindo de viver e rodeado por
tubarões os quais se alimentavam do imenso animal morto, é resgatado por um navio de
piratas, o qual trafica mulheres para o Sultão de Istanbul. Ali, nos porões, conhece
Yanomami, uma linda mulher de olhos cor verde esmeralda e cabelos longos dourados
que tocam sua cintura, e ambos se apaixonam. Algumas semanas se passa nestas
condições sub-humanas, e para não ser vendido como escravo, Tuppak foge, mas com a
promessa de resgatá-la. Yanomami seria levada para o harén do sultão. Já em Alexandria,
onde Tuppak consegue escapar, através de um arqueólogo é levado para Jerusalém, e
consegue trabalho com um rico comerciante grego (Sr. Papoulus). Dois anos se passam,
e apesar do sucesso e do dinheiro, apesar de outras mulheres, não consegue esquecer sua
amada, pois seu coração dizia para ir em busca do único sonho que realmente o fazia
sentir-se plenamente vivo. Após uma conversa inesperada com um idoso em uma fonte
de uma praça, percebe que precisava enfrentar o desconhecido e se lançar na busca por
salvar Yanomami, pois a vida só vale a pena, se buscarmos realizar nossos sonhos, pois
são eles que nos trazem o sentimento de realização e felicidade verdadeiros. Então parte
para Istanbul, e através da ajuda de uma mulher (Akshylla) qual se apaixona por ele,
consegue um emprego temporário no Palácio do Sultão. Lá descobre que Yanomami
estava viva e morava em seu harén, e senti que está no caminho certo, pois até então não
tinha certeza se estava ali. Percebendo uma oportunidade devido a uma guerra entre Índia
e Paquistão, se oferece ao Sultão para criar uma nova rota da seda, em troca da liberdade
de Yanomami. O Sultão não tendo nada a perder, tendo dezenas de mulheres presas em
seu palácio, aceita a proposta, e o envia até a fronteira com a Índia por trem. Durante sua
viagem até o destino final (Kashgar/China) é guiado por um Yogue durante dois meses
entre montanhas isoladas do himalaia, recebendo ensinamentos espirituais, os quais
percebe serem os mesmo ensinados pelo xamã (seu avô adotivo) e por padre Pio (seu
mestre espiritual no mosteiro). Em Kashgar conhece uma triste garota (Lakshimi) em um
bordel, e sente que deve de libertá-la da escravidão sexual, trocando-a por seu punhal
sagrado de ouro, e sem saber o que iria acontecer, ela se torna peça chave para negociar
com os chineses, pois ele não falava uma única palavra em chinês. Ao retornar a Istanbul
com a missão cumprida, resgata Yanomami, e rapidamente embarca em um navio para
Atenas, pois não confiava no Sultão (o poder corrompe o coração dos homens). Neste
momento se depara com a intuição de ter descoberto um imenso tesouro, pois na China
ficou sabendo que nos portos de Macau a seda é vendida por menos da metade do preço
de Kashgar, e se ele conseguisse comprar diretamente lá e revender, ficaria extremamente
rico. Na euforia da nova descoberta, tendo uma ideia genial, o que tinha o poder de
transformar toda sua vida, grita em voz alta no navio:
— Encontrei um tesouro Yanomami, e ele está no porto de Macau, na china! Ficaremos
ricos!
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E disse em inglês: Vamos para Macau Lakshimi, comprar seda barata e vender ao
redor do mundo! Encontramos um tesouro! Ficaremos ricos!
— Ficaremos ricos Yanomami! Ricos! Encontrei um tesouro!
— Agora confio em você Tuppak ... agora confio em você!
Se abraçaram fortemente, e seus lábios se tocaram!
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