A Verdade ao alcance de todos
Com o propósito de disseminar o conhecimento referente à Verdade sobre a
existência, sobre tudo e sobre todos, a Coexiste Editora lança o livro Eu sei a
Verdade e Meu Celular é (11) 99831-3521, de Kaw Yin
Esclarecer todas as questões de ordem existencial e escancarar a verdade sobre
o mundo, sobre tudo e sobre todos. Este é o propósito do livro Eu sei a Verdade e
meu celular é (11) 99831-3521, escrito por Kaw Yin, fundador da Coexiste,
empresa especializada em cursos, treinamentos e relacionamento. Este
propósito não se diferencia em nada do que acontece na vida do autor e de sua
una parceira Yan Yin.
A verdade trazida no texto é absoluta. Nas palavras do autor ao falar sobre o
tema, “a verdade é o que é. A verdade é o que não depende de nada para ser. A
verdade é o que não muda. A verdade é a única correspondência perfeita com o
fato. Como é possível ver um fato tal como é? Talvez seja melhor perguntar como
é possível ver um fato tal como ele não é. Como seria possível ver o que não é? O
que não é, não existe”. Neste contexto, o livro se torna uma relembrança do que
se é e de como viver isso de forma livre, honesta e em paz, transcendendo os
cenários apresentados no mundo.
Resultado da inspiração constante que norteia o autor, o livro começou a ser
escrito em 2006 e foi concluído em 2008. Só agora, depois de ter o trabalho
consolidado com um grupo de pessoas que se dispuseram a viver a realidade
como é, tal como ele e sua parceira Yan Yin vivem, é que se tornou viável sua
publicação. “(Substituir por fala sobre o grupo) Será que alguém que consegue
ver a verdade pode ver sentido em não compartilhar? E se a verdade é uma só e ela
abrange a real razão da própria existência, além de todas essas explicações sobre
percepções diferentes, quem poderia não ter interesse por essa resposta ou
simplesmente negá-la”, ressalta.
Por se tratar de um tema que diz respeito a todos os seres, a leitura do livro
torna-se a cada capítulo, a cada palavra, a cada vírgula uma trajetória em direção
à redescoberta de si mesmo, onde o autor estende a mão ao leitor e caminha
junto com ele rumo ao reconhecimento do que se verdadeiramente é. “Tudo o
que está escrito no livro é a verdade. A cada capítulo lido é importante que se
faça um paralelo com sua vida. E na medida em que vai percebendo a
correspondência do que acontece com você, você vai se sentindo parte do livro, e
assim consegue caminhar junto na mente enquanto lê. Como se não bastasse a
leitura dessa maneira, você tem que prestar atenção nas ocorrências pós-leitura.
Elas são complementares à leitura”, ressalta Kaw Yin.
Conduzir as pessoas ao reconhecimento do que elas verdadeiramente são é a
missão de Kaw Yin e Yan Yin, que, por meio de um relacionamento concretizado
no reconhecimento da unidade entre todos e a Fonte da Vida, disponibilizam-se
24 horas por dia, 365 dias por ano, a sanar todas as dúvidas de ordem
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existencial, e é por essa disponibilidade que o celular do autor está publicado no
título do livro, para que todos aqueles que tiverem dúvidas em conhecer a
verdade saibam que há um lugar absolutamente disponível tanto na mente, como
no mundo, onde acessar a resposta depende tão somente de uma decisão.
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