
O VIAJANTE DOS MUNDOS 
 

SYNOPSIS 

 

O VIAJANTE DOS MUNDOS vai percorrer um futuro onde a poluição 
ambiental e a catástrofe climática progrediram. A humanidade está mais 
ligada democraticamente mas enfrenta a luta pela sobrevivência da 
espécie. 
Compartilhamos momentos de discernimento com o viajante dos mundos 
durante a sua missão de salvar o mundo. Sua equipe o apoia, com vozes 
familiares, que liricamente representam diferentes facetas do ser humano. 
Um filme de vanguarda, com música eletrônica contemporânea vinda dos 
clubes de Berlim, que visa mudar mentalidades e apela à humanidade para 
formar uma aliança global comum - UM NOVO COMPROMISSO DE 
PROPÓSITO. 
 
 

 

 

 

  



1 
 

O VIAJANTE DOS MUNDOS 

 

Além dos livros de história em que apenas guerras e tratados são mencionados, começa a 
história do Viajante dos Mundos. Enquanto os grandes do seu tempo lutam por poder e honra, 
o viajante dos mundos luta com o seu edredom e os sonhos que se enredaram nele. 

Num momento dramático de reviravolta - em que as pessoas correm incansavelmente pelos 
continentes, cruzam o céu e navegam pelas redes - ele corajosamente consegue permanecer 
imóvel na sua almofada. 

Lá, na extensão infinita do seu pequeno mundo, ele procura novas perceções para o benefício 
da humanidade. 

Enquanto os telescópios estão observando o espaço e os astronautas orbitando a Terra, o 
viajante dos mundos já entra em esferas a anos-luz de distância do solo de fatos concretos 
onde ninguém jamais esteve. 

 

NÓS    
Pelos olhos dos exploradores, nós acreditamos que vemos por nós mesmos  
e em vez de sentirmos gratidão, ficamos irritados 
são demasiados para poder admirar todos eles 
eles estão movendo demasiado rápido e indo demasiado longe  
para poder acompanhar 

 
E no topo você está sozinho 
há apenas a transmissão de distância 
estamos especialmente sozinhos 
e especialmente juntos 

 
O que partilhamos 
precisamos de adquirir 
e porque somos gananciosos 
ninguém pode ficar com nada 

 
É o nosso espírito 
que nos arranca em qualquer ocasião 
para aumentar o nosso valor para a sociedade 
empresta-nos poder 
realiza sonhos espetaculares 
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diverte-nos assustadoramente através de mídia altamente sensível  
para que possamos confiar no nosso sorriso 
e perder todo o medo 

 
É um espírito justo  
que seguimos para sermos semelhantes? 
julga-nos com realismo 
castiga a confiança de boa vontade 
mantém o nosso amor cativo 
espalha a dúvida nos rostos 
daqueles que ainda acreditam que são livres 
e não tolera ninguém acima de nós 

 
Há muito que nos esquecemos 
que forma tem este espírito 

 

 

O Viajante dos mundos olhou fixamente para um negativo coletivo. Era um negativo espantoso 
pelo qual ninguém quis assumir responsabilidade. O mundo estava desequilibrado. Ele tentou 
manter a calma e suportar a visão. Os seus próprios defeitos surgiram dentro dele e formaram 
uma desagradável estrutura de dependências, desilusões e medo existencial. Reuniu a sua 
coragem e abriu os seus olhos para ver o mundo em que vivia. 

Alimentos e bens estavam faltando. O poder e a riqueza tinham-se tornado mais 
concentrados e estavam ainda mal distribuídos. O habitat foi ameaçado e a saúde estava 
também sofrendo. Pelo menos havia energia alternativa e os conhecimentos tinham 
aumentado. Era tempo de agir - de lidar com o negativo coletivo. Era uma tarefa coletiva - 
um dever da Humanidade. 

O Viajante dos mundos entrou em ação – começou o trabalho – na sua missão. Escolheu uma 
tarefa do menu diário - familiarizou-se com ela e entrou nela. 

Algumas tarefas ele não gostava - eram ou aborrecidas ou sobrecarregantes. Embora pudesse 
ser facilmente convencido a fazê-las, quando tinha que se forçar, elas podiam tornar-se quase 
impossíveis de fazer. 

Talvez a sua missão tenha sido um pouco grande demais desta vez - mas atraiu-o 
imensamente. Ele queria assumi-la - mesmo que fosse perigosa. 

Cheio de esperança, ele e a sua nova tripulação trovejaram quase em linha reta para o azul 
profundo.  
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               ACEITA 

Aceita 
   você aceita 
   o que está vindo 

    não importa o que 
  pode levá-lo 
  e mantê-lo 
    
  Aceita 
  é para você 
  não demasiado 
  talvez é pouco 
  mas muito pessoalmente 
  entregue 
    
  Aceita 
  pode tê-lo 
  está aqui 
  de graça  
  completamente de graça 
  como sempre no início 
   
  Aceita 
  te leve junto 
  renda-se 
  vai ficar tudo bem 
  na verdade 
  não é assim tão importante 
   
  Aceita 
  você tomou 
  você aceitou 
  você o tem 
  então guarda 
  para você próprio, para uma mudança 
   
  Segura-o 
  como quiser 
  ás vezes, para cima 
  ás vezes de volta 
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  mas não demasiado firme 
  caso contrário, explodirá 

 

 

O viajante dos mundos mergulhou na sua missão e olhou com ponderação para as suas 
perspetivas de sucesso. Maravilhou-se com o que outros tinham conseguido antes dele e olhou 
à sua volta com curiosidade. 

Gigantes de betão desintegrados deslizaram por ele. Desperdícios arquitetónicos de gerações 
anteriores. A visão das conquistas das civilizações passadas fê-lo pensar. O que tinham as 
pessoas amado na era do petróleo?  

As muitas ruas cinzentas - outrora veias pulsantes - tinham agora sido cobertas de verde, 
representando um memorial ao absurdo início da mobilidade.  

As estruturas que cresceram ao longo dos séculos desintegraram-se abaixo dele. Restos tóxicos 
do antigo sistema - uma época em que todos tinham de ser melhores do que o outro. Colônias 
predadoras poluindo o planeta. 

Lugares cintilantes dispersos entre bairros de lata afundados. Uma época em que as 
verdadeiras alegrias da vida permaneceram inalcançáveis para a maioria. Como deve ter sido 
difícil, nessa altura, ser um ser humano - amar. Teria ele tido mais sorte? 

A sua equipa partilhou os seus pensamentos e distraiu-o do seu curso. Ele não estava sozinho 
na sua sede de ação, mas em boa companhia.   

 

MAR DO HOMEM 

Lembrem-se do tempo em que estávamos nadando juntos na água 
 
As nossas moléculas esperaram milhões de anos  
para se combinarem desta maneira  
foram necessárias milhões de tentativas 
para que nos encontrássemos uns aos outros  
nadamos juntos do enxame  
às vezes à frente, atrás, em cima ou em baixo 
 
Lembrem-se do tempo em que queríamos ir juntos a terra  
foram necessárias milhões de tentativas para que pudéssemos respirar juntos  
compartilhamos a vida de diferentes maneiras e movemo-nos com os continentes 
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Lembrem-se das muitas tentativas de caminhar de pé 
foi preciso milhões de vidas para que pudéssemos caminhar juntos  
 
Lembrem-se do tempo em que queríamos ser maiores e mais fortes  
coroamos nossas cabeças obstinadas  
e conquistamos os cantos mais remotos do mundo  
quantas vezes perdemos os nossos povos  
porque as nossas cabeças perderam o seu caminho 
 
Lembrem-se do tempo em que a nossa junção entre o bem e o mal se desfez  
atacamo-nos uns aos outros e não nos reconhecíamos 
tivemos que lutar incontáveis guerras para encontrar a paz 
também lutamos pelos seus valores 
tiramos a vida uns dos outros por medo de perder a nossa 
 
Lembrem-se da era do Esclarecimento - quando nos tornamos maduros 
quantas tentativas foram necessárias para que partilhássemos a corona? 
quantos erros cruéis suportamos para que pudéssemos confiar uns nos outros 
quanto tempo tivemos que esperar  
até que cada um pudesse adotar a sua própria natureza 
quantas vidas foram necessárias para que pudéssemos amar  
e nadar pacificamente juntos - no mar do homem 
às vezes à frente, atrás, em cima ou em baixo 
 
Os seus genes se lembram de tudo isto se o espírito certo os conduz 
 

 

O Viajante dos mundos chegou ao seu local de reconstrução. Enormes naves terrestres abriram 
sulcos profundos na terra contaminada e renovaram o solo. 

Fileiras de casas detonadas. O fogo destruiu velhas fábricas. Tijolos voaram pelo ar - as 
fronteiras nacionais foram removidas. Lentamente, o espírito socialmente incompatível da 
última era desapareceu. Substâncias tóxicas viajaram com módulos lunares para o espaço. 

O viajante dos mundos soldou vigorosamente longas cadeias de pensamentos, despejou-os em 
moldes e os passou para processamento. Ele plantou florestas para melhorar o valor climático 
- com cachoeiras e espécies animais. 

Um habitat fantástico foi criado. Um sistema de doca gratuito para viajantes - alimentado por 
fontes efervescentes de energia Auto renovável. Apoiado pela maioria. Criado por voluntários 
comprometidos com a renovação. 
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Uma melhor qualidade de vida era urgentemente necessária. 

De acordo com os planos de desejos selecionados coletivamente, sua unidade produziu 
módulos de espaço público para desenvolvimento, encontros, atividades, degustação, 
plantações e jardins com zonas erógenas. 

A sua equipa estava de bom humor - ocasionalmente algo explodiu. Mas o viajante dos mundos 
desfrutou da sua missão porque lhe foi fácil. Ele viu como o espaço se desenvolveu sem esforço, 
tomou forma, e foi completado. Foi criado espaço para os outros. Fatos impressionantes que 
muitos puderam reconhecer. 

Ele ficou satisfeito com o espírito do povo e viu, no sistema, como o coletivo negativo se tornou 
cada vez mais pequeno. 

 

FELICIDADE   
Um pensamento surge do silêncio solitário  
faz cócegas aos sentidos e fortalece 
uma felicidade tranquila 
 
Você cuida da sua felicidade física 
aprenda a evitar a dor 
comida, desejo, exercício, silêncio 
os ingredientes certos na hora certa 
facetas infinitas para experimentar a felicidade 
a base de sua jornada diária 
 
Você continua procurando a felicidade do reconhecimento 
coletando dados incolores  
porque um dia sua mente examinará os fatos obscuros  
e revelará uma ligação surpreendente  
você sabe disso 
 
Então a alegria da esperança toma conta de você  
uma aventura imparável, esperando ansiosamente o próximo momento  
para mudar sua vida para sempre  
uma alegria que está sempre correndo à sua frente 
 
Quando a esperança seca, você começa tudo de novo  
com alegria existencial 
você cumpre exigências e luta pela sua liberdade  
de ser feliz 
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Quando você finalmente olhar além de sua própria felicidade  
encontrará uma felicidade compartilhada 
você conhecerá a felicidade da amizade e da família  
e se maravilhará com a forma como a obstinação se derrete  
e aumenta sua força 
 
Quando este milagre da comunidade se apoderar de você  
você estará pronto para tirar sua vida para dar uma nova 
 
Você se aventurará em busca de sua felicidade em terras estrangeiras 
você terá ótimos momentos  
quando abraçar o mundo rindo junto com muitas outras pessoas 
talvez você saboreie o aplauso da multidão 
você sentirá o sucesso 
o veneno vão da fama 
 
Você buscará pureza  
um poder estável que renova o coração  
e a mente todos os dias  
e limita o sofrimento 
 
Viajante dos Mundos! 
como falsificador de sua felicidade, você saberá exatamente  
quanto tempo seu ferro precisa para brilhar no fogo 
você encontrará humildade ao lado do seu amor  
e não sabe se isso é bom ou não 

 

 

O Viajante dos Mundos estava tão imerso em sua missão que mal conseguia pensar em outra 
coisa. Ele precisava de toda a sua concentração, pois o conceito de felicidade o desafiava 
constantemente. Novos bits de informação continuaram fluindo e afetaram sua estratégia. 

Em seu impulso criativo, ficou cada vez mais claro que o mundo não era perfeito. Ao contrário: 
havia muito o que fazer e alguns não se envolveram de verdade ou já se deixaram levar – ou 
cuidando implacavelmente de seus próprios bens pessoais. 

O Viajante dos Mundos levou sua missão a sério. Ele queria alcançar mais – e queria que mais 
pessoas participassem. Isso provavelmente só poderia ser alcançado com um pacto de bom 
senso.  
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PACTO DE PROPÓSITO 

A humanidade é indivisível como uma só 
tem um destino comum 
e uma vontade comum 
cada pessoa tem um propósito 
 
Viajante dos Mundos! 
todos os dias você cria um propósito 
às vezes um pouco mais, para outros também 
 
O sentido degenera em absurdo 
obsoleto na era da informação 
assim que sua convicção desaparece 
a próxima faz sentido 
e o que você é diminui de valor 
 
Quem pode fechar seus sentidos de qualquer maneira 
você tem que reexperimentar tudo com seus sentidos 
entenda o mundo ao seu redor 
e quando você encontrou um propósito 
você também quer fazer sentido 
 
Faz sentido o que as pessoas fazem 
mas quem quer respeitar isso? 
quem quer colocar sua confiança na humanidade 
tão profunda é a dor de ser humano 
que duvidamos de nossa própria espécie 
 
Será que algum dia conseguiremos chegar a um pacto de bom senso 
um rosto eventualmente aparecerá da massa estrangeira 
para que possamos olhar nos olhos da humanidade como um todo   
para que possamos ver o fogo em vez de sombras na caverna  
e reconhecer sem medo como realmente somos 
 
 
Ou continuamos divididos em gangues saqueadoras 
restringido pelo interminável conflito de interesses de egos desenfreados 
que como câncer no escuro ataca sua própria espécie 
quem luta pela humanidade continua sendo uma vítima 
e torne-se um vencedor abusando dessa humanidade 
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Um dia, isso pode estar escrito em sua lápide 
aqui repousa a humanidade - a glória suprema da criação 
uma espécie invasora com milénios de idade de macaco 
que se elevou acima deste mundo através da autoconsciência 
para escravizá-la, para levá-la à escuridão e prendê-la para sempre 
 
Se apenas para uma única geração 
as pessoas pudessem confiar em sua própria espécie 
apresse-se em seu auxílio e liberte-os da teimosia 
transforme a maldição do conhecimento em bem 
que tipo de vida poderíamos levar juntos 
 
O corpo humano tremeria de alegria 
e nós células individuais – enraizadas em nossa região 
deixaríam o muro para o mundo vibrar como uma membrana 
que nossos governos nacionais finalmente ouvissem sons claros  
poderes implementadores, que um instrumento sozinho não seria capaz de fazer 
 

 

O Viajante dos Mundos entrou no parlamento global. Uma estranha inquietação tomava conta 
dele cada vez que votava online. Havia bilhões de pessoas – todas em diferentes situações – 
com diferentes missões, atitudes, habilidades e conhecimentos – e cada voto contava em uma 
mudança coletiva de direção. Ele sentiu a incerteza global da mudança. Alguns acreditavam 
que seu mundo afundaria no caos e para outros ainda era novidade que sua própria voz 
tivesse tanto significado. 

A variedade e a diversidade eram confusas. Sempre havia uma ideia ainda melhor, uma 
objeção sensata, ou algo completamente novo – o que era ainda mais importante. 

Foi assim que a democracia global funcionou. Nela, a voz de toda a humanidade soava para 
o indivíduo como uma orquestra mundial excitada com muitos regentes. Ele tinha que 
encontrar justiça - procurar por sua própria espécie - Escolher e votar. 

 

AMOR DE DIFERENTES MANEIRAS 

Eu amo o espaço vazio 
e você preenche para mim 
você ama especialmente o momento 
e eu já estou no próximo 
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Eu piso no freio, você pisa no acelerador 
é assim que voamos através de cada curva 
e quando chegamos 
um de nós estava perdendo aqui e ali 
 
Você se ama quando eu não te amo 
e eu me amo - por você também 
 
Eu amo o zumbido 
que desaparece junto com você 
você gosta de tomar seu tempo 
e eu de o desperdiçar 
 
Onde eu der passagem, você corre em direção a ela 
é assim que nos reunimos 
e se um de nós estiver errado 
seremos julgados juntos 
 
Você me ama quando eu não me amo 
e eu te amo – por você também 

 
Amar de maneiras diferentes 
da mesma forma e de forma diferente 
o mesmo programa  
em sistemas diferentes 

 

 

O Viajante dos Mundos ouviu as muitas vozes diferentes das pessoas como uma harmonia 
agradável. Eles falaram por sua unidade – por sua associação. E como células diferentes num 
corpo, elas só faziam sentido juntas. 

Ele continuou com sua missão, mas depois de um tempo seu coro na Orquestra Mundial se 
afastou dele deslealmente. Ele parou por um momento e se desligou de sua ocupação. Ele 
nem tinha percebido quanto tempo já havia gasto em sua missão. Ele olhou ao redor  

Ele tinha feito todo esse esforço para si mesmo? 

O Viajante dos Mundos percebeu que sua missão havia ganhado vida própria – assim como 
ele. Ele estava um pouco inquieto com toda essa responsabilidade. Enquanto isso, sua 
missão o havia superado e exigia todas as suas habilidades. Prometeu ocupar-se 
completamente –ela queria ser uma missão de vida. Absorveu outro interesse e reduziu sua 
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humanidade. Assim que ele virou as costas para ela, ela o pegou novamente e perturbou sua 
concentração no momento. 

Ele pediu ajuda e passou uma parte de sua missão. Isso a tornou mais perigosa, porque de 
repente havia todos os tipos de ideias diferentes sobre como fazer o trabalho corretamente. 
Ele não sabia mais se ainda estava agindo para o bem da maioria e logo outros o estavam 
ignorando. 

Devido à divisão inútil do trabalho, sua missão tornou-se monótona e a constante repetição 
de processos semelhantes começou a incomodá-lo. De novo e de novo, ele se soltou, 
libertando-se do fardo unilateral. Ele procurou novas tarefas ao lado para alguma 
compensação. No entanto, ele ficou surpreso ao descobrir que não era muito bom nisso. 

 

FUNÇÃO   

Você funciona 
como você espera 
certamente não 
e você reajusta 
 
Você funciona 
de acordo com suas ideias 
de forma diferente em cada situação 
e você ajusta 
 
Então você se envolve 
em um sistema 
você se envolve com os outros 
para que todos possam se beneficiar de você 
 
Funciona 
como você espera 
certamente não 
só com você 
 
Estimula o resultado 
e se você guardar algo para si mesmo 
outros não recebem nada 
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Então você realiza 
o que foi estabelecido 
e se isso não ajudar ninguém 
é melhor você não participar mais 
 
Então não funciona 
alguns estão ficando demais 
eles reorganizam tudo novamente 
e ajustam-se a algo novo 
 
Continua sendo um milagre 
se tudo funcionar 
e você faz parte disso 

 

 

O Viajante dos Mundos se distanciou cuidadosamente de sua missão, que o tinha mantido tão 
ocupado. Embora ele nunca fosse capaz de a trazer justiça, separou-se facilmente dele, porque 
ele a tinha cumprido com toda sua energia e a tinha satisfeito. Ele havia encontrado sua 
realidade - teve sorte - e havia adquirido novos conhecimentos em benefício da humanidade. 
Agora ele queria aproveitar os frutos de seu trabalho - e se recuperar de seus esforços. 

O Viajante dos Mundos acordou lentamente de uma estranha fase de seu ser - de seu trabalho. 
Ele voltou para casa, para seu amor - de volta ao tecido social de onde havia vindo - para as 
novas pessoas que estavam com ele. Ele queria se sentir aliviado e celebrar, mas havia 
esquecido de colocar o lixo para fora. 

Por um momento, o Viajante dos Mundos pensou em manter suas ações em segredo do 
mundo. Mas então ele arranjou coragem e a compartilhou com aqueles que lhe eram mais 
próximos.  Cada vez as respostas foram surpreendentes: alguns ficaram entusiasmados com 
suas experiências, outros ficaram cansados, e alguns perderam-se completamente. Como 
sempre, demorou um pouco até que um modo comum alegre fosse encontrado e cada 
necessidade fosse diligentemente satisfeita. 

Então o Viajante dos Mundos quis se recuperar das exigências de seus semelhantes. Ele 
arrastou sua cadeira de convés para o jardim para reorganizar seus pensamentos, pois se 
sentia confuso. 

Ele havia perdido seu gosto pela ação e agradecido as muitas coisas bonitas que outros haviam 
criado para ele. O temor e o amor se uniram a ele. Com o tempo, muitas coisas tinham se 
tornado mais fáceis. Ele se lembrava do que havia feito e sentia que fazia sentido - e isso era 
realmente uma grande alegria! - Para todos! 
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EPILOGO 

Eu mantive a esperança 
fé Fundada 
sem perder o medo 
 
Eu dei tudo 
recebi muito 
no entanto, fiquei com pouco 
 
Todos os dias eu tomo novas decisões 
não esquecendo nada de importante 
fiz pouco dano 
 
Compartilhe comigo  
e me conecte com outros  
para que nós 
sejamos devidamente compreendidos 
 
Até que a mensagem seja decodificada 
a melodia coletiva ressoa 
e ecoa através de gerações 
alimentaremos o património genético 
com as informações que faltam 
 
E nós teremos confiança 
porque nós entendemos 
e nós vamos 
ser bem compreendidos 
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