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Fragmentos de um diário inexistente – II

San Francisco, Estados Unidos

Caminho por um parque  com meu editor americano, John Loudon,  e sua mulher, Sharon. Podemos  ver a cidade de San Francisco ao longe,  iluminada  pelo sol poente. Sharon escreveu um livro sobre um mosteiro  beneditino,  e  conta que as orações da tarde, chamadas  "vésperas",  são cantos de esperança pela certeza de que a noite passará.
- As vésperas nos indicam a necessidade que temos de nos aproximar  do outro, quando a noite chega - diz ela. – Mas nossa sociedade esqueceu a importancia desta aproximação, e finge prezar muito a capacidade que cada um tem de lidar com as próprias dificuldades. Não rezamos mais juntos; escondemos nossa solidão como se fosse vergonhoso admiti-la. 
Sharon faz uma pausa, e conclui:
- Já fui assim. Até que um dia perdi o medo de depender do próximo, porque descobri que ele também estava precisando de mim.



Limoges, França
Um aprendiz de ocultismo que conheço, na esperança de impressionar bem o seu mestre, leu alguns manuais de magia  e resolveu comprar os materiais indicados nos textos.
Com muita dificuldade, conseguiu determinado tipo de incenso, alguns talismãs, uma estrutura de madeira com caracteres sagrados escritos numa ordem determinada. Vendo isto, o mestre comentou:
- Voce acredita que, enrolando fios de computador no pescoço, conseguirá ter a sabedoria da máquina? Acredita que, ao comprar chapéus e roupas sofisticadas, vai adquirir também o bom-gosto e a sofisticação de quem as criou? Aprenda a usar os objetos como aliados, não como guias. 


Kawaguchiko, Japão

Conheci a pintora Miie Tamaki durante um seminário sobre Energia Feminina. Perguntei qual a sua religião. 
-  Não tenho mais religião - ela respondeu. 
Notando, a minha surpresa, explicou:
- Foi educada para ser  budista. Os monges me ensinaram que o caminho espiritual é uma constante renúncia: temos que superar nossa inveja, nosso ódio, nossas angústias de fé, nossos desejos. 
“Consegui me livrar de tudo isto, até que um dia meu coração ficou vazio: os pecados tinham ido embora, e minha natureza humana também. 
“No início fiquei contente, mas percebi que já não compartilhava das alegrias e paixões das pessoas à minha volta. Foi então que larguei a religião: hoje tenho meus conflitos, meus momentos de raiva e de desespero, mas sei que estou de novo perto dos homens - e consequentemente perto de Deus".

Lourdes, França
Quando  eu  me  encontrava fazendo o caminho de  Roma,  um  dos quatro caminhos sagrados de minha tradição mágica,  me dei  conta -  depois de quase vinte dias praticamente sozinho -  que  estava muito pior do que quando havia começado. Com a solidão, comecei a ter sentimentos mesquinhos, amargos, ignóbeis. 
Procurei  a guia do caminho, e comentei o fato. Disse  que,  ao iniciar  aquela peregrinação, achei que ia me aproximar de Deus: entretanto, depois de tres semanas,  estava  me  sentindo muito pior. 
- Voce está melhor, não se preocupe - disse ela. - Na  verdade, quando  acendemos  a luz interior, a  primeira  coisa  que vemos  são as teias de aranha e a poeira, nossos  pontos  fracos. Já estavam ali, só que voce nao estava vendo nada, porque estava escuro. Agora ficou mais fácil limpar sua alma. 


 Conto –  Eu queria encontrar Deus

O homem chegou exausto no mosteiro:
- Venho procurando Deus há muito tempo – disse. – Talvez o senhor me ensine a maneira correta de encontra-Lo. 
- Entre e veja nosso convento – disse o padre, pegando- o pelas mãos e levando-o até a capela. – Aqui estão as mais belas obras de arte do século XVI, que retratam a vida do Senhor, e a Sua glória junto aos homens. 
O homem aguardou, enquanto o padre explicava cada uma das belas pinturas e esculturas que adornavam a capela. No final, repetiu a pergunta:
- Muito bonito tudo o que vi. Mas eu gostaria de aprender a maneira mais correta de encontrar Deus. 
- Deus! – respondeu o padre. – Voce disse muito bem: Deus!
E levou o homem até o refeitório, onde estava sendo preparado o jantar dos monges. 
- Olhe a sua volta: daqui a pouco será servido o jantar, e voce está convidado para comer conosco. Poderá ouvir a leitura das Escrituras, enquanto sacia sua fome.
- Não tenho fome, e já li todas as escrituras – insistiu o homem. – Quero aprender. Vim até aqui para encontrar Deus. 
O padre de novo pegou o estranho pelas mãos, e começaram a caminhar pelo claustro, que circundava um belo jardim. 
- Peço aos meus monges para manterem a grama sempre cortada, e que tirem as folhas secas da água da fonte que voce vê ali no meio. Penso que este é o mosteiro mais limpo de toda a região. 
O estranho caminhou um pouco com o padre, depois pediu licença, dizendo que precisava ir embora. 
- Voce não vai ficar para jantar? perguntou o padre.
Enquanto montava no seu cavalo, o estranho comentou:
- Parabéns por sua bela igreja, pelo refeitório acolhedor, pel pátio impecavelmente limpo. Entretanto, eu viajei muitas léguas apenas para aprender a encontrar Deus, e não para deslumbrar-me com eficiencia, conforto, e disciplina.  
Um trovão caiu do céu, o cavalo relinchou forte, e a terra foi sacudida. De repente, o estranho tirou seu disfarce, e padre viu que estava diante de Jesus. 
- Deus está onde O deixam entrar – disse Jesus. – Mas voces fecharam a porta deste mosteiro para ele, usando  regras, orgulho, riqueza, ostentação.  Da próxima vez que um estranho se aproximar pedindo para encontrar Deus, não mostre o que voces conseguiram em nome Dele: escute a pergunta, e tente responde-la com amor, caridade, e simplicidade. 
Dizendo isso, desapareceu. 


Reflexões do guerreiro da luz

Um guerreiro da luz não adia suas decisoes. 
Ele reflete bastante antes de agir; considera seu  treinamento, sua responsabilidade, e seu dever com o mestre. Procura manter  a serenidade, e analisa cada passo como se fosse o mais importante. 
Entretanto,  no  momento em que toma uma decisão,  o  guerreiro segue  adiante: não tem mais dúvidas sobre o que  escolheu, nem  muda  de percurso se as circuns-tâncias forem diferentes do que imaginava. 
Se  sua  decisão foi correta, vencerá o combate -  mesmo  que dure mais do que o previsto. Se sua decisão foi  errada, ele será derrotado, e terá que recomeçar tudo de novo - com mais sabedoria..
Mas  um guerreiro da luz, quando começa, vai até o fim.
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