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TERCEIRA IDADE: ENCONTRANDO A DEIDADE INTERIOR 

 

 Quando fui convidada a ensinar Mitologia Mundial e Danças Circulares 

Sagradas para a Universidade Aberta da Terceira Idade, pedi aos Deuses e Deusas da 

Inspiração para que, através do fascínio mitológico, eu pudesse passar o conhecimento 

de nossos ancestrais. 

 A minha primeira surpresa foi descobrir como nossa ancestralidade está tão 

presente. Encontrei em vários alunos e alunas os Mitos que outrora faziam parte apenas 

das minhas teorias. 

 Aqui, descobri diversas Ísis, mães dispostas aos sacrifícios pelos filhos e pelas 

perdas causadas no decorrer dos anos; mulheres Afrodites, as quais encontram suas 

belezas e desabrocham a sedução mais e mais; verdadeiras Heras na defesa de suas 

famílias; Hécates em suas sabedorias; Deméteres capazes de germinar frutos a cada 

instante com as criações feitas no decorrer do curso; Hathors, buscando o prazer dos 

passeios e das celebrações; Minervas que com seus votos de justiça decidem o futuro; 

Dianas, enfrentando os medos como grandes guerreiras; Yansãs em suas explosões; 

Oxums em suas vaidades; Yemanjás em suas virtudes; Nanãs na sede do aprendizado; 

Freyas em suas experiências; Cerridweens transformadoras; Parvatis de bondade 

infinita; Kalis de expansão sem limites; Sekhmets arrebatadoras; Basts que precisam 

de colo; Nuts portadoras do conhecimento infinito, ao qual só a idade pode trazer; Cys 

fertilizadoras; Odins, Zeuses, capazes de tudo pela conquista do conhecimento; Shivas, 

Vishnus e Brahmas, buscando reconstruir, criar e inovar seus mundos, adaptando-se ao 

passar dos anos; Krishnas que meditam enquanto aprendem e dançam. 

 Enfim, um infinito panteão universal. E eu, uma simples mortal, pude 

compartilhar, ser cativada e receber as bênçãos deles. Por isso, reverencio os Imortais 

da Terceira Idade, pois eles merecem a Morada dos Deuses! 

 Em cada passo, em cada gesto, em cada roda, em cada olhar, aprendi a ser 

criança, aprendi que é preciso sonhar, a ser livre e que a melhor idade é aquela em que 

estamos, pois somos filhos da eternidade e giramos com ela, construindo a cada dia 

nossa força, fé, esperança e conhecimento. 

   Sou grata ao Universo por desenvolver este trabalho; por perceber a cada roda  

como nos transformamos; como nos permitimos, como somos únicos e todos ao mesmo 

tempo, compartilhando momentos de perdas, de dificuldades, de felicidade e de amor; 

gerando e “girando” vida nesta Ciranda Universal de carinho e luz. 

 Nesta grande Roda de Samsara, na qual nosso Círculo de Energia se faz mais 

e mais presente, dançamos o mundo, trazendo todas as Correntes de Harmonia para 

nos auxiliar em nosso desenvolvimento com ser humano. 

 E simplesmente nos tornamos cúmplice do cíclico e eterno Universo. 

 

 

 

        (Texto de Danny de Avalon) 


