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PREFÁCIO

Grandeza é algo tão inerente à vida como o ar que 

respiramos ou a água que bebemos. Invisível como o ar, 

disforme como a água, a grandeza está em toda parte.

Podemos reconhecê-la no imenso amor das mães, no 

poder regenerador do perdão, na generosidade da Nature-

za, na obstinação inquebrantável daqueles que acreditam 

na vida como um presente  a ser cuidado qualquer que seja 

a circunstância.

Ao longo de nossa jornada, aqui e ali nos depara-

mos com a grandeza, seus gestos, seus sinais, seus efeitos 

milagrosos. Reconhecer a própria grandeza e a do outro 

(todos os outros), entrar em conexão com ela, nutri-la e 

compartilhá-la é certamente o sentido maior da história 

de cada ser humano.

Da mesma forma que o egoísmo, oposto à grandeza, 

se nutre vorazmente da matéria, a grandeza encontra na 

dimensão espiritual sua nutrição.

Algumas pessoas, por misteriosas e luminosas ra-

zões, vão além da grandeza.

Este livro é sobre essas pessoas, sua Luz, seus moti-

vos, seus frutos cujo sumo leva toda a humanidade a sentir 

o adocicado sabor de que, simultaneamente a todos os pa-

radoxos, sim, este é um mundo possível.

A idéia do livro partiu de duas mulheres de gran-

de dimensão: Judy Rodgers, que fez do seu conhecimen-

to em mídia e negócios uma trajetória única, voltada ao 
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aprimoramento da consciência dos líderes corporativos e 

da própria mídia; e Gayatri Naraine, líder nata, que colo-

cou a dimensão espiritual na agenda das Nações Unidas ao 

conduzir a Brahma Kumaris ao status de consultora para o 

Conselho Econômico e Social da ONU. Ambas tiveram a 

inspiração de produzir o livro por ocasião dos 90 anos de 

Dadi Janki, líder da Universidade Espiritual Brahma Ku-

maris, possivelmente o Ser mais impressionante com quem 

tive o privilégio de me encontrar em toda a minha vida. 

Embora os Céus me tenham presenteado com o dom 

da palavra, Dadi Janki jamais poderá ser descrita por pala-

vras. Para saber sobre Dadi Janki, há que receber seu drixti, 

seu olhar de infinito Amor e Aceitação, sua Luz genuína 

e transformadora, diante da qual o mais arrogante baixa 

suas armas, levanta seu espírito e se entrega à delícia tão 

rara e essencial de se sentir amado.

O olhar de Dadi Janki reconstrói pessoas porque, 

numa fração de segundo, nos devolve a capacidade de nos 

olharmos, a nós próprios, com mais amor.

De onde vem a força dessa mulher de metro e pouco 

de altura? “Quando me alimento do Poder de Deus, todo o 

ego se dissolve. O que fica é grandeza.”

Contracenando com Dadi Janki no palco que vai 

se descortinando a cada página, o pensamento e senti-

mento desse que fez da biologia e da neurobiologia a 

base para alguns dos mais poderosos insights sobre os 

seres  humanos: Humberto Maturana, cientista, escritor, 

pensador, sábio.
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No diálogo fascinante entre a espiritualidade e a 

ciência, mergulhamos num primeiro ponto em comum: 

um vasto e indissolúvel sentido de conexão.

Dadi tem consciência de que somos almas. Sendo as-

sim, vive uma profunda conexão com Deus e se conecta de 

imediato com a divindade que habita cada um de nós.

Humberto Maturana tem consciência de que a vida 

se dá em processos sistêmicos. Sendo assim, sente-se co-

nectado a tudo e a todos, como parte inseparável dessa res-

plandecente pulsação. 

Um único fio conduz o caminho de ambos: o Amor.

Vem justamente do cientista esta tocante definição do 

que é amar: “Sentimo-nos amados quando estamos numa 

relação na qual não existem expectativas ou demandas co-

locadas sobre nós, de forma que não precisamos justificar 

nossa presença.”

A Dra. Zilda Arns viveu isso durante toda a sua exis-

tência. Tive a honra de entrevistá-la durante o desenvolvi-

mento do livro, tendo ela sido escolhida, por todos os crité-

rios, como a mais edificante trajetória, na América Latina, 

de alguém que foi além da grandeza. 

Dedico à Dra. Zilda este prefácio, a ela que nos dei-

xou durante o terremoto que destruiu o Haiti, enquanto 

fazia uma palestra na casa de Deus, cercada de crianças. 

Dra. Zilda, anjo de bondade, voou para novas paragens 

mais amorosas e elevadas. Ou terá ela permanecido traba-

lhando entre os escombros, levando nos braços, beijando e 

abraçando as crianças desfiguradas?

PreFÁCIo
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Não carregava frustrações.

Em nossa conversa, falando da escolha que fizera  

em favor dos desprotegidos e de quanto se sentia afetiva-

mente saciada, ela me contou: “Uma vez um repórter na 

Alemanha disse que eu era a mulher mais importante do 

Brasil; e eu respondi a ele: – Não sou a mais importante, 

sou a mais amada”.

É com esse fio do Amor que Judy Rodgers e Gaya-

tri Naraine tecem, ao longo das histórias aqui reveladas, 

uma aconchegante teia de reflexões e descobertas que se 

oferecem ao leitor como um colo de mãe no qual podemos 

respirar aliviados e seguros, simplesmente reconhecendo, 

em cada ponto, esse Nós há tanto tempo esquecido, tão 

belo e tão uno.

Ao mergulhar nas luzes e mistérios de cada um dos 

seres humanos aqui entrevistados, lembro-me de uma 

cena do filme Avatar, em que a habitante do planeta Pan-

dora olha o invasor alienígena com um olhar que é todo 

limpidez; e ela lhe diz: “Eu te vejo”. A partir daí, o invasor 

passa por arrebatadora transmutação. Em Pandora, todos 

estão unidos pela mesma energia indivisível e sistêmica 

a que se refere Maturana: a emanação da Grande Mãe, o 

poder Yin.

Nesse nível de consciência, conseguimos, afinal, ver 

o outro.  Para ver, não pode existir nada entre o que vê e o 

que é visto: nenhuma intenção, nenhum objetivo, nenhum 

desejo pessoal. Ficam ambos – o que vê e o que é visto – 

suspensos num momento de mútuo reconhecimento, muito 
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além da lógica, do julgamento, do próprio pensamento. Esse 

é o olhar do Amor. 

Aqueles que chamamos de heróis nos veem assim. 

Eles nunca se descrevem como os grandes atores de sua 

própria história. Ao falar da grandeza, tudo de que se lem-

bram, tudo que os engrandece e os faz felizes são os outros. 

Sua existência e seu Amor se misturam tanto com os outros 

que, de certa forma, eles não são apenas eles: eles são os 

outros, eles são toda a humanidade, tudo o que vive e pul-

sa sobre a Terra.

E, por se doarem e se mesclarem tanto com todos nós, 

nos dão a certeza de que também podemos ir além.

Christina Carvalho Pinto 

Líder no setor de comunicações,  

trabalha incansavelmente por uma  

mídia mais ética e construtiva.

PreFÁCIo
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E
Capítulo Um

A INSPIRAÇÃO

m 2006, Dadi Janki, renomada líder es-

piritual da Índia e querida amiga, com-

pletou 90 anos. Como um dos líderes da 

Universidade Espiritual Mundial Brahma 

Kumaris, viajara largamente proferindo 

conferências e compartilhando sabedo-

ria espiritual com milhares de pessoas de todos os con-

tinentes durante décadas a fio. Por ser amiga de tanta 

gente em todo o mundo, houve celebrações natalícias em 

muitos lugares – em palcos de Londres, em barracas de 

Oxford, em salões na Índia e em muitos outros locais. 

No começo de 2004, antecipando essa ocasião auspiciosa, 

dois de nós manifestamos o desejo de criar um livro em 

E

A InSPIrAÇÃo
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sua honra – um livro de grandeza. Ela ouviu polidamen-

te e então declinou, protestando não ter interesse numa 

obra desse tipo. Propus então um livro dedicado àquilo 

por que ela dera a vida – um livro dedicado aos servi-

dores do mundo. Ela considerou a ideia e deu-me seu 

consentimento.

Comunicamos o projeto ao nosso amigo Tex Gunning, 

que se ofereceu para participar. Tex, diretor-gerente da 

empresa holandesa AkzoNobel, é conferencista, escritor e 

orador apaixonado sobre o papel do comércio na sociedade e 

a necessidade de liderança coletiva para afrontar os maio-

res desafios do mundo.

Decidimos começar com uma busca daqueles que 

dedicaram a vida ao serviço do mundo. Refletimos sobre 

o que torna Dadi Janki uma pessoa tão incomum – tão ins-

piradora para tanta gente. A partir daí criamos uma lista 

de critérios que descreviam o objeto de nossa busca.

Submetemos a lista de critérios a Tex, Peter Senge (con-

ferencista do MIT e autor de The Fifth Discipline) e Hum-

berto Maturana (amigo e biólogo mundialmente famoso 

que se especializa em biologia da cognição). Refinamos a 

lista e nos preparamos para começar uma busca formal de 

candidatos dotados de “algo além da grandeza”. O resul-

tado foi o seguinte:
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Busca de pessoas dotadas de
“algo além da grandeza”

Nesta época frágil, existem muitas pessoas 

que acabam fazendo a diferença. Todavia, há almas 

especiais que são chamadas a ir além dessa mera 

“diferença”, que consagram a vida à humanidade, 

influenciando todos aqueles com quem entram em 

contato. Estamos realizando uma pesquisa para 

tentar compreender o tipo de caráter que define 

esses “servidores do mundo”, pessoas como o po-

lítico e líder espiritual indiano Mahatma Gandhi e a 

religiosa Madre Teresa, que ganhou o Prêmio No-

bel da Paz em 1979 por seu trabalho com os mais 

necessitados da Índia. O que os leva a ter uma vida 

tão inspiradora?

Acreditamos que pessoas assim podem ser 

encontradas em todos os continentes, em todas as 

religiões e em diferentes gerações. Todavia, sejam 

quais forem as diferenças, achamos que elas com-

partilham algumas qualidades. Estamos tentando 

encontrar e entrevistar indivíduos dotados das se-

guintes qualidades e características:

• Uma mente estável, pacífica e compassiva.

A InSPIrAÇÃo
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• Seu serviço é dedicado à melhoria da vida e/ou à 

percepção alheia, sem nenhum egoísmo.

• O seu trabalho é proveniente de uma força ou fon-

te superior: compreendem que são um instrumento 

e são humildes devido a essa compreensão.

• Caracterizam-se pelos mesmos princípios que re-

presentam no mundo: sua vida interior e exterior 

são completamente integradas.

• Parecem incansáveis aos outros, renovando-se 

num poço de energia que lhes parece proporcio-

nar resistência infinita e paciência ilimitada.

• Têm uma visão elevada daqueles a quem servem, 

reconhecendo neles a capacidade de renovação, 

recuperação e progresso tão claramente, que es-

sas pessoas encontram uma força que ainda não 

conheciam.

• Suas convicções sobre o que fazem são tão fortes 

que não se abatem por falta de recursos ou apoio 

de terceiros.
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• São alegres, trabalhadores e surpreendentemente 

disponíveis – apesar da agenda sobrecarregada e 

da imensa responsabilidade que assumem. 

O que é mais interessante nos dotados dessa 

inefável qualidade a que nos referimos como “além 

da grandeza” é que, embora cada qual tenha reali-

zado um trabalho importante e transformador em 

sua vida, o que parece operar o maior serviço é a 

qualidade do seu ser. As pessoas dizem ser trans-

formadas pela simples presença dos que têm esse 

caráter “além da grandeza”.

Foi esse modo de ser, assim como os momentos 

de compreensão e crescimento, que lhes permitiram 

alcançar essa qualidade de caráter que esperamos 

mostrar neste livro.

Em seguida reunimos um grupo de companheiros 

afins e amigos em todos os continentes que têm em si a 

grandeza e certamente também conhecem indivíduos 

com essa qualidade. Enviamos a eles a lista de critérios, 

solicitando que indicassem nomes de pessoas que aten-

dessem àquelas qualidades. Encontramos alguém que nos 

ajudaria na seleção e pesquisa dos nomes propostos e de-

pois aguardaríamos. E aguardamos. Por fim, soubemos 

A InSPIrAÇÃo
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de um casal com quem tínhamos afinidade. Um escreveu 

da Austrália para dizer: “Pensei muito na sua solicitação 

e nesses critérios, e não conheço ninguém assim. Se en-

contrarem alguém, contudo, avisem-me. Adoraria conhe-

cê-lo”. Então ouvimos falar de um companheiro residente 

no Brasil: “Será que estaria vivo?”. Nossa intenção era 

que o livro se baseasse em entrevistas, portanto deixamos 

de incluir pessoas falecidas, pois esperávamos encontrar 

“grandezas” vivas. Uma a uma, as respostas foram che-

gando – fazendo eco às duas primeiras. 

Telefonamos para Tex, solicitamos e combinamos 

um encontro em Nova York. Semanas depois estávamos 

sentados juntos no Centro de Meditação e Galeria do 

Brahma Kumaris, na Quinta Avenida, expondo o nosso 

dilema. Explicamos que havia um acordo quase unânime 

quanto aos nomes de algumas figuras históricas, como 

Madre Teresa, Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr. 

Mas, quando chegou a hora de encontrar a mesma quali-

dade de caráter em pessoas ainda vivas, muitos mostra-

vam-se embaraçados – não tinham efetivamente a menor 

ideia de alguém para sugerir. Estávamos começando a 

desanimar. Tex ouviu atentamente e então declarou que 

a situação era promissora. Ficamos perplexos. Perguntá-

vamo-nos: mas o que é que ele está vendo de promissor 

nesse projeto fracassado?

Ele explicou tranquilamente: “O fato de quase 

todos concordarem quanto a alguns nomes indica que 
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reconhecemos a grandeza quando a vemos, e isso pode 

significar que temos grandeza – ou a possibilidade de 

tê-la – em nós. A grandeza deve ser intrínseca em cada 

um. Tudo o que temos a fazer é descobrir mais coisas so-

bre isso”. Incentivou-nos a seguir adiante, dizendo que 

não importava o número de pessoas cujo perfil havía-

mos traçado. O que interessava era a qualidade do que 

encontráramos. Por isso persistimos.

A InSPIrAÇÃo
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O que faz com que alguém dedique 

sua vida totalmente à humanidade? 
Pode ser a jornada de uma vida, ou 
pode acontecer em um segundo. 

Este fascinante livro descreve o 
poderoso impulso que transforma 
uma vida comum em uma vida 
grandiosa, além de ser um guia 
especial e partilhar um conceito de 
real grandeza. As autoras refl etem 
e dialogam com o biólogo cognitivo 
Humberto Maturana e a líder 
espiritual Dadi Janki – um homem 
da ciência e uma mulher de Deus - 
claramente articulando o grande 
passo que precisamos dar para 
cuidarmos cada um do outro e do 
mundo juntos. 

JUDY RODGERS é bacharel pela 
Universidade de Michigan e graduada 
em inglês pela Miami University of 
Oxford, Ohio. Trabalhou como pro-
fessora de inglês, roteirista de rádio, 
produtora de vídeo e empresária de 
projetos de mídia para educar líde-
res empresariais. Fundou e dirige o 
projeto Imagens e Vozes da Esperança, 
um diálogo internacional com a mí-
dia, o jornalismo e a arte que procura 
ampliar o papel da mídia como força 
construtora na sociedade.

GAYATRI NARAINE é represen-
tante da Brahma Kumaris nas Na-
ções Unidas desde 1980. Teve papel 
crucial no desenvolvimento do Pro-

grama de Educação Valores Vivos e tra-
balhou estreitamente com a Unicef 
e a Unesco em sua implementação. 
Contribuiu também para a Agenda 
sobre Trabalho Decente da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) 
em sua consulta com organizações 
não governamentais.

Você seria capaz de se atirar em um rio para socorrer 
alguém que está se afogando? Ou de se tornar um 

voluntário em tempo integral?

Quase sempre atribuímos a qualidade de grandeza a 
fi guras extraordinárias como Gandhi, Madre Teresa e 
Martin Luther King Jr. Em sua pesquisa para entender as 
razões do altruísmo, as autoras Judy Rodgers e Gayatri 
Naraine descobriram que ações abnegadas ocorrem com 
mais frequência do que imaginamos, nas ruas das cidades e 
em lares de todo o planeta. E que todos nós somos capazes 
de atos que tornam o mundo melhor. 

A lgo além da Grandeza é uma discussão instigante e 
 apaixonada sobre quais sentimentos estão no cerne da 

grandeza. Fazendo um contraponto maravilhoso, as autoras 
conversam com Dadi Janki, líder espiritual – uma mulher de 
Deus - e Humberto Maturana, biólogo cognitivo – um homem 
da ciência -, ambos mundialmente famosos em suas práticas. A 
partir dessas conversas com Janki, Maturana e muitos outros 
– incluindo a brasileira Zilda Arns - é possível entender que  
as grandes ações praticadas pelas pessoas mencionadas neste 
livro brotam de algo que é nato em nós – algo que faz parte da 
nossa natureza original, mas que esquecemos. O apelo atual é 
para recuperarmos a grandeza perdida.

Como uma família mundial, uma universidade sem 
fronteiras e uma organização internacional, a OBK vem 
realizando sua missão de formar pessoas felizes, íntegras e 
comprometidas em criar um mundo melhor.

Om Shanti (saudações de paz)

LUCIANA M. S. FERRAZ
Coordenadora Nacional da Organização Brahma Kumaris
www.bkumaris.org.br
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