O SONHO DA OBSIDIANA
As vozes dos fantasmas que estão presos neste solo sopram através dos meus
ouvidos como vibrações. Pouco a pouco, eu me preparo para ser outra matéria,
colidindo com outros corpos.
Jonas Van

Se você puder, use fones de ouvido para ouvir este som.
Você pode escutá-lo enquanto lê o texto e/ou enquanto faz o convite antes de dormir.

Obsidiana é um vidro vulcânico complexo que move a energia do elemento fogo, e é capaz de trazer à
consciência aspectos traumáticos, feridas ancestrais e memórias não vistas. Conforme nos relacionamos com
ele, somos capazes de trabalhar nossa clarividência e suturar feridas profundas. É uma pedra usada por muitas
culturas, como a Asteca, por exemplo, como um oráculo do tempo. É uma pedra formada quando a lava entra
em contato com o ar.

Para pensar neste convite e ação, escrevi sonhos que vivi em minha relação com a pedra
obsidiana, dormindo com ela. Talvez fosse o início de uma viagem para repensar o próprio
tempo, com seus limites lineares e sua dilatação, sugerindo outra forma de me alinhar com
a vida e a morte, uma forma que permita a existência em transmutação. Quando comecei a
me relacionar com obsidiana, eu era outra pessoa, outra matéria. Tinha acabado de voltar
do México, e ali mesmo, no caminho entre as duas pirâmides, do Sol e da Lua, que
chamam de Calle de los Muertos, perto de uma mina de obsidiana, porque está muito perto
de vulcões, ouvi uma pessoa me oferecer um espelho negro. Não tinha dinheiro para
comprar o espelho, apesar de ter sentido uma força imensa quando o toquei. A pessoa me
chamou de novo, oferecendo o espelho por um preço mais baixo, e eu lhe dei todos os
pesos que eu tinha para comprá-lo. Quando voltei para casa, limpei o espelho e o posicionei
como a pessoa que o vendeu para mim instruiu: colocar o espelho sobre meus olhos e olhar
para o sol ou para a lua. Ver o sol através do vidro vulcânico foi como entrar numa fissura
espaço-temporal. O sol não me queimava os olhos. Eu intuitivamente me aproximei do
espelho como se não conseguíssemos ficar longe, mas também entendi que se eu me
aproximasse demais, isso me transformaria irreversivelmente.

Em uma noite sem lua dormi com o espelho obsidiano ao meu lado. Senti fisicamente em
meu abdômen inferior uma dor que me queimou. Era como se eu tivesse um sol dentro de
mim, era um portal. Foi quando comecei a sentir a vibração dos acontecimentos, o som de
seres invisíveis. Foi então que compreendi que o tempo não existia.
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Caminho na beira de um vulcão.
Não sei quando estou.
Minhas pernas tremem com o calor da boca da terra,
Eu tento andar mais rápido para escapar do calor.
São quilômetros de diâmetro,
aquela lava engoliu cidades inteiras.
Caminho na borda de um vulcão
e olho para o fogo:
Meus olhos são consumidos pela lava.
Eu abro meus olhos e
Estou segurando uma pedra obsidiana
no meu baixo ventre.
Minhas mãos estão queimadas.

Imagine que não haja uma velocidade máxima que possa ser medida. Neste caso, qualquer
fenômeno visual poderia agir com velocidade infinita e, como consequência, um corpo
poderia desaparecer de repente ou ser substituído por outro. Na transição, meu corpo
assume outras formas, através das injeções químicas de testosterona, mas também através
da possibilidade de mutação relacionada com a experiência do trauma.

0
Meu ouvido sopra as vozes dos fantasmas que estão presos neste solo, sob a forma de vibrações.
Pouco a pouco, preparo-me para ser outra matéria, colidindo com outros corpos.

Este processo de escrita e som experimenta com vibrações enquanto linguagem, e também
como matéria. Como uma tentativa de traduzir uma experiência espiritual e temporal, uma
comunicação com os invisíveis, oráculos são trazidos no texto como cartas de tarô,
encontros em sonhos, viagens espaço-temporais, e principalmente como um processo
íntimo de escuta que vai desde a própria intuição como guia, até a observação das estrelas
e da matéria telúrica, como a pedra obsidiana.
Um convite para ler a partir de uma temporalidade não linear, como propõe a física
quântica, ou como propõe Leda Maria Martins em seu livro Performances no Tempo em
Espiral1, ou como nossos sonhos se manifestam. Assim, sem a informação de que o tempo
existe, somos infinitos porque somos a terra, o fogo, a água, o ar. Somos a transmutação.
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Os pontos no espaço-tempo são chamados eventos
e são definidos por quatro números, por exemplo, (x, y, z, c),
onde c é a velocidade da luz
e pode ser pensado à medida que a velocidade que um observador se move no tempo.
Ou seja, eventos separados no tempo por apenas 1 segundo
estão a 300.000 km um do outro no espaço-tempo.

O verdadeiro aspecto que mudou meu corpo foi o trauma.
Vivenciando um evento traumático ou múltiplos eventos
modifica a capacidade elétrica do nosso corpo para o tempo de leitura.
O processamento desses eventos permite sua cognição
para ensaiar para a transmutação do trauma:
Dilatação do tempo

1

https://hemi.nyu.edu/eng/seminar/usa/text/leda_paper.html
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C: Sonhei novamente que estava na boca do vulcão
H: Eu dormi novamente com o obsidiana
C: Você estava na boca do vulcão, mas eu não consegui vê-lo
H: Se um corpo se movesse à velocidade da luz, ele seria infinito. O tempo como o conhecemos em
sua forma ocidental só existe porque estamos a uma certa velocidade. Se a velocidade atinge seu
ponto extremo, ou seja, a velocidade da luz, nós desaparecemos.
C: Era você na boca do vulcão
H: Se o tempo é dilatado, a linearidade deforma-se até o ponto espiral, o que significa que os
eventos acontecem ao mesmo tempo, e simplesmente não podemos ver além da velocidade de nosso
próprio corpo.
H: Eu estou em todos os lugares, sou um viajante.

1
RODA DA FORTUNA
A MORTE
O SOL
A LUA 2
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Após a primeira dose de hormônios,
Um pouco da minha carne desejou ser parte de algo maior.
Por causa da imprevisibilidade dos dados
já inscrito em meu corpo e fluidos,
minha carne se transformou em uma capa para permitir que os outros tenham acesso à
minha materialidade.

2

Cartas de tarô e seus aspectos: Roda da fortuna: O interior e o exterior, o turbilhão eterno da vida e seus
eventos. Por dentro é a essência e por fora o acontecimento. A mudança, o nascimento e a morte. Instinto. | A
Morte: Transmutação | O Sol - Consciência | A Lua - Um deserto inconsciente; mediunidade.

Mas eu vi os outros seres em transição,
humanos e não humanos
e, como as estrelas, podíamos nos reconhecer
pelas cores de nossas freqüências
Redshift
Blueshift3

Eu estava movendo em direção a eles
Na velocidade da luz.
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Quando o corpo atinge a velocidade da luz, ele funciona como um ímã.
A atração fundamental desta velocidade
provocou a colisão de outros corpos no meu.

0
Naquela época, comecei a sentir a vibração dos eventos
Fora do tempo
Como se eu estivesse com minha orelha colada em uma concha,
como se eu estivesse debaixo d'água
ou dentro do solo.
3

Na física, um redshift é um aumento no comprimento de onda e correspondente diminuição na frequência e
energia do fóton, da radiação eletromagnética (como a luz). A mudança oposta, uma diminuição no comprimento
de onda e um aumento simultâneo na frequência e energia, é conhecida como redshift negativo, ou blueshift. Os
termos derivam das cores vermelho e azul, que formam os extremos do espectro de luz visível.
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C: Cada corpo é um portal. Nós somos o próprio tempo e a terra.
C: A pedra obsidiana é um vidro preto formado de lava incandescente do centro da terra, resfriada
pelo ar. O fogo é o estado etéreo da memória.
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Nossos corpos colidiram.
Nós nunca fomos indivíduos.
Eu estava me movendo em nossa direção
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Meu corpo é um recife de coral ativo
Um cardume de peixes voadores
Um cabo submarino envolto em plástico
com incontáveis cristais pequenos
Uma comunhão de árvores trançadas
Os 178 animais incrustados na pele da baleia
A proliferação de fungos no solo
e sua inevitável explosão

0
Eu me movo na velocidade mais extrema.
Arrastando outros seres
Transfigurando meu rosto
Meu sexo

Meu corpo tem a forma de um ruído
Com mil vozes de fantasmas
E o fantasma que eu serei

Eu me movo na velocidade mais extrema
Movo-me em sua direção
Movo-me em nossa direção
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C: Eu anseio por vê-lo
Para te tocar
Para te amar
Para sempre

Convite de ritual:
Entre uma lua minguante e uma nova,
Deixe uma pedra obsidiana dormir sob a lua
(Por algumas horas, sem deixar a luz do sol entrar em
contato com ela)
Na mesma noite, acenda uma vela
Segure a pedra obsidiana
Olhe-a com os olhos abertos
Observe seus detalhes
Até que você seja capaz de visualizá-la de olhos
fechados
Deixe os pensamentos virem
Desde o dia de hoje
Até o dia em que você nasceu
Deite-se para dormir
Coloque a pedra de obsidiana
em uma parte de seu corpo
Durma com ela
Depois de passar a noite com a pedra
Escreva seus sonhos
Queime uma folha de sálvia para limpar seus pensamentos
Cozinhe para você mesmo alguns vegetais verdes
Ou um suco verde
E vá para o sol.
Tomar um banho de sol depois de comer alimentos verdes,
Ou beber alimentos verdes
Faz nosso corpo entrar no processo de fotossíntese
Transmutando as feridas que podem submergir
Depois de dormir com a obsidiana
Armazene a obsidiana em um lugar escuro.

Este texto e ações rituais foram criados em resposta às seguintes frases do texto
Co-sensing with Radical Tenderness4:

4

Este texto foi originalmente publicado em inglês pela revista Arts Everywhere, em Agosto de 2022.
Disponível em : https://www.artseverywhere.ca/obsidian-dream/. O texto Co-sentindo com Ternura
Radical, de Dani d’Emilia, Vanessa Andreotti e coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais está
disponível em: https://lapubli.online/TernuraRadical.html

