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SINOPSE Jaspe e um ser humano internamente inquieto que, desde crianca, lidou com
questoes relacionadas a destino, universo, Deus e sua missao na Terra. Por um bom tempo,
nao lhe restou alternativa senao se contentar com as respostas prontas de autoridades que se
autocredenciavam com poder para oferece-las. Apos prestar atencao a acontecimentos e
encontros aparentemente insignificantes e juntar seus fragmentos, o encontro com uma ciencia
espiritual lhe oferece o tabuleiro para juntar as pecas do quebra-cabeca. Ele constata que tais
autoridades se valiam do premio e castigo para impor suas respostas, ao mesmo tempo em que
o inibiam de procurar as verdadeiras solucoes e o impediam de ser protagonista de sua propria
vida. A partir dai, uma enorme clareira se abre diante dele, introduzindo-o numa fantastica
viagem para dentro de si mesmo, que o guia para um caminho sem volta rumo a sua missao.
CONCEPCAO DO LIVRO Organizado em sete capitulos, o livro transita simultaneamente
por tres dimensoes: entretenimento, cultura e autoconhecimento. Como entretenimento, ha o
conto em si - a trajetoria do protagonista pelos sete portais -, recheado de episodios que
movimentam a inteligencia e comovem a sensibilidade do leitor. Como cultura, traz os
acontecimentos do mundo que permeiam a historia de Jaspe, com enfase para o periodo da
ditadura militar brasileira, destacando ao leitor a influencia desses fatos na vida do
personagem. Como uma ferramenta de autoconhecimento, ao final de cada portal, sao
apresentadas reflexoes para que o leitor faca uma analise dos pontos em comum entre a sua
propria historia e a vida de Jaspe, uma vez que, embora constituindo-se em historias unicas,
todas as biografias humanas guardam enorme semelhanca entre si.
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