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Diálogo com o Mestre – O sexo  

(Transcrevo aqui algumas anotaçoes de minhas conversas com J., no período de 1982 a 1990)

- Por que o sexo se transformou em um tabu? 
- Porque é um processo de alquimia: ele transforma em um gesto físico toda uma gigantesca manifestação de energia espiritual, chamada amor. 
“Não podemos entender o sexo como o vemos hoje – uma simples resposta a alguns estímulos físicos. Na verdade, ele é muito mais que isso, e carrega consigo toda a carga cultural do homem e da humanidade. Cada  vez que estamos diante de uma nova experiência, trazemos todas as nossas experiencias passadas – boas ou más – e os conceitos que a civilização transformou em regras. 
“Não pode ser assim, é preciso descondicionar o cérebro para que cada experiência sexual seja única, assim como cada experiência amorosa é única.”
- Muito difícil. 
- Muito. Mas é preciso tentar, porque a quase totalidade dos seres humanos necessita manter esta energia em movimento. Então, a primeira coisa é entender que ela é composta de dois extremos, que vão caminhar juntos durante todo o ato: relaxamento e tensão. 
“Como colocar estes dois estados opostos em sintonia? Só existe uma maneira: através da entrega. Como entregar-se? Esquecendo os traumas do passado, e não tentando criar expectativas sobre o futuro – ou seja, o orgasmo. Como fazer isso? Muito simples: não ter medo de errar. 
“Na verdade, na maioria das vezes, já entramos numa relação sexual pensando que tudo pode dar errado. Mesmo que fosse assim, que importância tem isso? Basta voce estar consciente de que precisa dar o melhor de si, e o errado se transforma em certo. 
“A medida que a busca do prazer é feita com entrega, com sinceridade, sentimos que o corpo vai ficando tenso como a corda de um arqueiro, mas a mente vai relaxando, como a flecha que se prepara para ser disparada. O cérebro já não governa o processo, que passa a ser guiado pelo coração. E o coração utiliza os cinco sentidos para mostrar-se ao outro. 
- Os cinco sentidos?
- Tato, olfato, visão, audição, paladar, todos estão envolvidos. É engraçado que, na maioria das relações sexuais, as pessoas tentam usar apenas o tato e a visão: agindo assim, empobrecem a plenitude da experiência. 
- Os dois parceiros precisam saber isso tudo?
- Se um parceiro se entrega por completo, ele quebra o bloqueio do outro, por mais forte que seja. Porque o ato da entrega significa: “eu confio em você”. O outro, que a princípio está um pouco intimidado, querendo provar coisas que não estão em jogo, fica desarmado com a expontaneidade de tal atitude, e relaxa. Neste momento, a verdadeira energia sexual entra em jogo. 
“E esta energia não está apenas nas partes que chamamos de “eróticas”. Ela se espalha pelo corpo inteiro, por cada fio de cabelo, pedaço de pele. Cada mílimetro está agora emanando uma luz diferente, que é reconhecida pelo outro corpo, e se combina com ele. 
“Quando isso acontece, entramos numa espécie de ritual ancestral, que é uma oportunidade de transformação. Um ritual, seja ele qual for, exige que voce esteja pronto para deixar-se conduzir a uma nova percepção do mundo. É essa vontade que faz com que o ritual tenha sentido.”
- Não é muito complicado tudo isso?
- É muito mais complicado fazer sexo como o vemos ser feito hoje, um simples ato mecânico, que provoca tensão durante o ato, e um vazio no final. Tudo o que é espiritual se manifesta de forma visível, tudo que é visível se transforma em energia espiritual, nao creio que seja complicado entender isso. Afinal, já nascemos sabendo que possuimos um corpo e uma alma: porque nao entender que o sexo também as possui? “

(continua no próximo número)

 Conto - Pagando três vezes pela mesma coisa


Conta uma lenda da região do Punjab, que um ladrão entrou numa fazenda e roubou duzentas cebolas. Antes de conseguir fugir, foi preso pelo dono do lugar, que o levou diante do juiz.  
O magistrado pronunciou a sentença: pagar dez moedas de ouro. Mas o homem alegou que era uma multa muito alta, e o juiz, então, resolveu oferecer-lhe mais duas alternativas; receber vinte chibatadas, ou comer as duzentas cebolas. 
O ladrão resolveu comer as duzentas cebolas. Quando chegou na vigésima-quinta, seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e o estômago queimava como o fogo do inferno. Como ainda faltavam 175, e viu que não aguentaria o castigo, e pediu para receber as vinte chibatadas.
O juiz concordou. Quando o chicote bateu em suas costas pela décima vez, ele implorou para que parassem de castiga-lo, porque não suportava a dor. O pedido foi obedecido, mas o ladrão teve que pagar as dez moedas de ouro.  
- Se você aceitasse a multa, teria evitado comer as cebolas, e não sofreria com o chicote – disse o juiz. -  Mas preferiu o caminho mais difícil, sem entender que, quando se faz algo errado, é melhor pagar logo e esquecer o assunto.

Reflexões do guerreiro da luz

Um guerreiro da luz não conta apenas com suas forças; usa também a energia do seu adversário. 
Ao iniciar o combate, tudo que ele possui é o seu entusiasmo, e os  golpes  que aprendeu enquanto treinava; a medida que  a  luta avança, descobre que o entusiasmo e o treinamento  não são suficientes para vencer: é preciso experiência. 
Então ele abre seu coração para o Universo, e pede a Deus para  inspira-lo, de modo que cada golpe do inimigo  seja  também uma  lição de defesa para ele. 
Os companheiros comentam:  "como   é supersticioso. Parou a luta para rezar, e respeita os truques do adversário.”
O  guerreiro  não responde a estas provocações. Sabe  que,  sem inspiração e experiência, não há teinamento que dê resultado.
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